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REVIEW
OF THE

THEORY OF CORALFORMATIONS,

SET EOEÏII BY CII. DAEWIN IN HIS BOOK EN-

TITLED: IIESEARCHES IN GEOLOGY AND
NATUEAL HISTOEY.

jr. c R o §ï s (1).

I. (2) »I will now give a sketch of the general results , at whichThaVe

»arrived, respecting the origia of the various classes of reefs which occur

,

3»scaltered over such large spaces of the intertropical seas."

»The first coosiiieralion to attend to is, that every observalion Iea<ls to tlic

»concIusion, that these lamelliform corals , which are the elficient agciils

»in forminga reef, cannot live at any considerable depth. As far as I have per-

» sonally seen, I jiidge of this, from carefully examining the impressions on the

wsoundiog lead , taken bij captain FiTZROT at Keeling Island (the Cocos) close

»outside the breakers , and from some olhers, vrhich I obtained at the Mau-

»iitius, at a depth under ten fathonis. Ihe arining came up as clean , as if it

»had been dropped on a carpet of thick turf, but , as the depth increased
,

» the parlicles of sand brouglit up became more and more nuincrous, uniil

» al last it was evident , the bollom consisled of a smooth iayer of calca-

(1) A resident for many years on the Cocos-island. (Red.).

(2) The sinall characters indicale the extracts from Mr. Daiiwih'ü woik
,

tiie large ones the rcfulntious by Mr. Ross. (Red.).
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»rcous smid, iiiterrupled only ar intervals, Lij shelves composed (probably)

»of dead coral rock. To c.irry on the analogy , flie blades of grass grew

Dtbiiiner and ihiiiner, till at last, the soil was so sterile , lliat nothing

Tjsprung from it.

All corals are efiiciwit agents in forming a reef, the la-

mclliform perhaps the least so of any. Mr. Dauwin himself, ob-

scrvcd in the cold waters of the seas of Terra deiruego, that,

//even at the depth of forty or fifty fathoms, small strong co-

//rallines, were abundant on the sea bottom," and, captain Sir

James Clarke Eoss (who doubtless had seen), seems to have

correctly estimated these statements of Mr. Dauwin, as he very

quietiy observes, respecting a bank in the Pacific , on which he had

sounded. // This coral bank is thus growing up, from a depth of

// over three hundred fathoms."" The whereabouts of those soundings

taken by captain riTziiOY is a desideratum, because the reef

on which the chain of islets is situated, slopes down from the

breakers on its brim to some distance , the slope from that brim

outwards being composed of patches of sand and stools of coral

havinf>- from forty to fifty fathoms at about a cable's length

from the reef. In fact live coral in abundance and in large mas-

ses are to be seen in a calm day , in more than fifteen fathoms

depth , and pieces of the same have been brought up (on an an-

chor) from over fifty fathoms in depth. Dead or rotten coral

,

could not have broken all capt. I'iïsr.OY's // small anchors^

//hooks, p-rappling irons and chains, one after another as soon as

// a strain v/as hove upon them by , or i]i his largest boats." I'itz-,

roy, Volume I page 034.

The shelves are therefore most probably of basaltic, if not

of live corai rock formation.

II. » As long as no facls bcyond these relating to the siruclurc of lagoon

» isiands were known , so as to establish sonie more comprehensivc iheory

,

» the belief that corals constructed iheir habitations, or speaking more cor-

..)reclly, their skelelous on the circular crests of submarine cralers, was

ïbolb ingenious »ud very plausiblc. Yet , the sinuous margin of some , as

»iii the Radack Islands of Kolzebue , one of which is fifly Iwo miles long

j) by Iwenly broad , and the narrowness of others, as in T'ow Island , must

»ha\e slartled cvcry one who considercd this subject."



Not at all startled or suprised am I, bij these forma-

tions. In ,the time or era, wherein tlie supermariiie portions

of the earth's ernst "were breken up and down, and the ren-

dings filled in with iiquid molton rock from below (forming

the basaltic djkes occurrent in the coal measiires &c) , no plau-

sible reason can be assigned for assuming, that the submarine

portions were not in the same era likewise convulsed and bo-

dies of Iiquid molten rock consequently bursting upwards tlirough

these rendings, the hydrostatic pressure on the sides of which,

and the cooling of their exteriors into solid shells, would cause

their interiors to rise upwards, in forms corresponding to the

forms of the openings, through which they w^ere issuing, whilst

the vast pressure of the ocean on its bottom around or along

those uprising portions, would force the iiquid metal, or

rock on its upward progress; these forms of course varying

from circular and sinuous, to straight lines or nearly so. Whcn
these erupting masses became so much elevated, that the hy-

drostatic pressure upon their sides and tops failed to counter-

balance the outward and upward pressure of their interiors, they

would burst open , the openings of the circular forms (or nearly

so) becoming submarine craters and the dyke forms, splitting

and in part falling outwards into the adjacent depths of the

ocean.

Iir. » The verj general surprise of all tbose -vrho have beheld LK^ooa

» islands , has perhaps been oae chief cause , why other reefs of an equally

scurious structure, have beea almost overlooked. I allude to the cncirclin{j

» reefs. We will take as an iastance, Vanikoro , celebrated bi) the ship-

j> wreek of La Peeoüse. The reef there runs, at the distance of nearly

3>lwo and in soiue paris three miles from the shore , and is separaled from

» it by a channel, having a general depth of between thiity and forlyfalhoms

»and in ene part no less than üfty or three hundred feet. Externaliy,

»the reef rises from an ocean profoundly deep. Can anything be more sin-

» gular than this structure?

sit is analagous to that of a lagooa , but with an island standing in the

smiddle, like a picture iu a frame. A strip of low alluTial land in these

» cases generaliy surrounds the base of the mountains; this, covered by
T> the most beauliful produclions of a tropical land , backed bij the abrupt

3 mountaias , and fronted by a lake of smoolh water , only separated from

ïthe dark waves of the oceaa bij a line of breakers , forru the clements
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>of llie beauliful sceuery of Tahiti, so well calleil , » ibe Queeii of Islan<ls."

» We caiinot supoose these encirclin"; reefs are baicd on au external crater

» for ihe ceotral inass sometinies consists of priiiiary rock, or on any accu-

»inulalion of sediinenlnry de'posits , for the reefs follow indifTerently the

»island ilself, or its submarine prolongation. Of this laller case tbere is

»a grand instance in New Caledonia , where the reefs extend no less tlian

»140 miles beyond the island."

Tliroiiglioiit tliis palaver, Mr. Dau\vi:v conslantly assumcs

tliat lagoon reefs and islands may be produced by one and

the same cause, liis subsidence theory to wit, wliilst it is

irapossible for him, or any one for hiin , to shew even a pro-

bability in support of tliat assumption. The central islands

which are now standing within encircling reefs, wcre most pro-

bably originated as foUows. When the submarine volcanic (or

as it may be naraed lavatic) protuberance, had ascended so near

to the surface of the ocean that it burst open, as afore said , the

sea then tumbling in solidified the central body of the liquid

rock, to some depth downwards. The exterior shell of the mass

liaving been previously solidified, by exposure to the rcfrigerating

action of the ocean water, this central body in the proccss of

solidifying shrunk, and thereby became a cone or cylinder,

scparated from the external shell, after which, the pressure

from' below being still continued, or at any subsequent time

renewed, that central raass woiüd be raised upwards (as a plug

is forced out of a jar, by internal pressure), so bccoming an

island , and probably by successive rccurrences of the submarine

action elevated high above the ocean level, the exterior shell,

remaining all the time at the elevation it had attained when

the top burst open; meanwhile the action of wind and rain etc.

on the si des of the elevated mass would reduce the surface to

mould and sand, at the same time carrying that downAvards,

pavtly to forin the alluvial belt around the island , and partly into

the spacc betwccn it and the top of the shell, or crater w^all,

wliilst the coral building polypi were fixing themselves on the

top of that wall. and thereby raising upon it a coralline reef,

or as it may be termcd a copiug of coral.

As for not beiug able to suppose , that any of these reefs are



not formed on primary roclc, tlie probability now aclmitted hy

all respectable geologists, tliat tlicsc rocks are of igncous ori-

gin, enables us to malce the supposition , without any diHiculty

whatever; but, were that not so, Mr. D.navix 1 as not lo our

knowledge, found a single instance of a reef encircled island,

composed altogether of primary rock, but if he had, ho should

have recognised at the Cape of Good Hope (as hereafter to be

farfcher noticed), that the inclination of the sides of momitains

is often very different from that of the strata of which they

are composed, and lastly that these reefs foUow indiflerently

the tending of the island itself, or of its submarine prolonga-

tion, is precisley what the supposition should lead us to expcct.

The northern end of New Caledonia slopes gradually into tho

sea, and nothing is more likely than that the extension, which

was not raised above its level, would in process of time, be-

come covered with the works of the coralline polypi.

IV. »Tlie Great li.iirier which frouls the N. E. Coasl of Australia, foriiis

» a thiril class of reef. Il is described by Flikdeks ;is liaving a leii{;lii of

»uearly oiie thousand luiies, and as ruiiniri^^ parallel to the shore at a dis-

3» tance of froiu twenty lo tliirly miles froin it, aud in soiue parts even of

» fifty lo seveuty. The great arm of ihe sea ihus included, bas a usual

»deplh of between ten and twenly i'alhoiiis, but ihis inoreases towards one

» end (towards the S. E. projection of New Giiinea) to forty and even sixly.

» This probably is both the grandest and most extraordinary reef, now cxis-

»ling in any part of the world."

This does noi form a third class of reef. It evidently

belongs to the same class as the northern extension of the New
Caledonian, and like that, stands on a submarine prolongation

of the easternmost ridge of the Australian supermarine elevations

,

running also parallel to the submarine isthmus, by which Aus-

tralia is connected to New Guinea (under Torres Straits), which

is also mostly covered up by coral formatious. The conside-

ration of tlie extent of that isthmus and of the continual pas-

sage over it, during one season , of the superficially heated waters

of the Paciiic Ocean, and during the other, of those of the

still warnier Jndonesian seas, both, at all times, bringing abim-

dance of food and of matcrials lor the builders to use and eiu-



ploy, supcrccdes the npc(^st>ity of fcelfiig nny wondt r at itg cx-

tciifc or gi'audeur.

V. »It must he obseryed that the reef ilseTf in the three classes agree

»in structure , even in the most minute details. The (lifTerence entirelr

»iies in the absence or prese.nce of neij^hbourinj; land, and the rtdative

»posilion wliicli the reef bears to it. In the two last nientioncd classes,

»lhere is one difiiculty in understanding their origin, which raust he poin-

»ted out. Since the time of Dampier it has been remarked that high

j>land and deep seas go togelher. Now when -we see a nuraber of raoun-

»tai!ious islands, coming abruptly down to the sea shore , we must suppose

» the strata of 'which they are composed are continued with nearly the same

»inclination benealh the water, but in such cases where tlie reef is distant

»several miles froin the coast, it will be evident upou a little consideration,

»that a line drawn perpendicularly down to the solid rock, on which the

5>reef must be based^ very far exceeds that sinall limit, at which the efti-

»cient lainelliform corals exist."

That higli lands and decp seas go togetlier, was observed

by the jNTortlimen , some thousand years before Dampier was born

but Mr. Dauwin, an enligbtened modern geologist, should ]iave

remarked iirstly, that low, as well as high lands, terminate pre-

cipitonsly in tlic occan, however gradually slopfng down to

the coast and tlience under the sea to the ver2;e of soundin2:s.

The margin there becomes abrupt and precipitous, a fact indi-

cative of the conclusion, which is otherwise corroborated , that

the beds of the ocean have formerly broken away from the

submarine 'cru st and subsided bodily, towards the centre of the

globe. The observation already made, with respect to the effi-

ciënt agents in forming a coral reef, might suffice for setting

aside the difïiculty which Mr. Darwin propounds, butthestrong

probability of the suppositions made above, respecting the ba-

scmcnts of the circular and prolonged reefs being correct, does

tliat very fully. Moreover Mr. Dakwin forgets the fact, that

in mountains of the supermarine portions of the earth's crust,

the strata or outline formed by their edgcs, scldom or never,

lic in one uniform dip from the tops to the bases, but gra-

dually become more and more horizontal as tliey ncar the plain

or valley adjoining to the muuntains; of coursc in volcanicformcd

clcvations ihovo is not, nor can bc, any rc£fular strata or any,
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lyiiig all at oiic uuifonn dip. The convulsive motions, accom-

panyiug the forination of such elevations, precludes all reasona-

ble expectations of finding in it any such rcgularity of strata

and dip, as Mr. Darwin here assumes. He hiraself indeed furnishcs

a direct contradiction to that assumption, in his notice of the

mountain range of the Cape of Good Hope peninsula, the stecp

eastern side being composed of horizontal strata of sandstone,

and we know that the western sides, from the Lion's Rump

southward, not less precipitous, is composed of granite, up al-

most to the tops of that side.

Yl. » Iq sorne paris of the sea , as we shali hereafter meation, reefs lio

»occur, which fringe ralher tlian encircle islands , the dislance froiu the

»shore being so sraall , where the inclination of the laud is great , ihat

» there is no difiiculty in understanding the growlh of tiie coral. Even

»in these fringing reefs, as I shall call them in contradistinclion to t)ie

»encircling, the reef is not attached quile close to the shore. This ap-

»pears to be the result of two causes , namely fust, that the water iiunie-

»diately adjoining the beach is rendered turbid by the surf, and tlierefore

»injurious to all zoophytes , and secondly , that the larger and more efii-

»cient kinds only (lourisii on the outer edge, ainidst the breakers of the

»open sea. The shallovv space between the skirting (fringing) reef and

»the shore, has however a very different character from 'he deep chatmel,

ssimilarJy situated , wilb respect to those of the encircling order."

Mr. Dauwin needed not to have brought forward any evi-

dence, such as he does in the foregoing , antagonistic to his

theory. It is evidence in favour of it , that is here adduced

,

of contravening there is a superabundance. Howbeit in many

places along the shores of Indonesia may be seen small spaces,

where the fringe of coral is fully attached to the shore, at

about the level of spring tide ebbs; these are spaccs, whcrc

there is no heavy surf on the beach, nor mud in the wafer.

Surf alone does not render the water turbid, but as it gene-

rally has sand or mud tossing about in it, these matters kill

the zoophytes within the spliere of their action, by friction

on their skins or hj choldng their mouths. Were we not

aware from what we have to examine as we proceed, that Mr.

Datj,win is not mcrely a master in the art , but a perfect adept

in the science of assertion, wc should ijnagiue tliat he L':ave
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HO ntfcntion to ilio Cocos 1ap;oon, allho'' it was the only one of

llie class, wliicli he had an opportunity ot' obscrving, bccause

masses of growiiig coral are to be seeii in it, larger and harder,

than any that he could liave seen along the exterior reef, ex-

eept tlie reef itself , or, as for distin ctiou it may be named, the

breaker wall, and as to that wall, it is mainly composed of

small coral and shells firraly cemeuted together; the exterior

on which the billows fall into breakers, being covered with a

slielly glaze (much like that on coarse earthenware) and wliich

1'orms its grand security against the demolishing actidn of tbe

breakers. At tlie Cocos he could fartlier have observed, that along

the exterior of the islets, frora W. S. W. by the Southward to

E. N. E-, a considerable extent of the upper platform on which

the soil of tlie isles is laid, has been underinioed (not overflo-

wed but undermined) and as broken up, by the action of the

surge from the breakers, and the debris, partly thrown up along

and upon the outer margins of the islets and partly transporled

hy the surge and tide into the lagoon. The denuded space,

n<jw intcrvcning betveen the foot of the beacli and the brea-

ker wall, is generally below ebb tide level, and on many places

lias several feet depth of water, lying on a sandy bottora, so pre-

senting the same sort of appearances, that are elsewhere obser-

vable between the sliores and fringing reefs, subjected to the

action of breakers. We nced not to be informed, that these

sliallow spaces present very different aspects and quality of

bottoms, from those of the submarine valleys orravines, between

Ihe submarine prolongations of supermarine ridges, or ranges

forming the shorcs, or between the exterior walls of submarine

craters and the shores of the upheaved central islands.

VIT. vH.iving thus specified the several kinds of reefs, which differ in

»lheir forins and relalive positiori, vvilh regard to the neiglibouring land
,

» bilt which are siinilar in all olher respect, it will I think , be allowed
,

5) ihat tio cxplrinatjon can be satisfactory which does not include the whole

»series. The theory which I woidfl oif'er , is sirnply ihis, that as the land

vwilh the allached reeis subsides very gradually Irom ihe action of sub-

» lerraueaii uauses , the coral building polypi soon laise again their solid

» indibcs to iLc kvel of the water, but, uol SB wilii llie liud , eacU iucli



3»]ost is irrecl^jimably (;on« , as the whole gradually sinks , the water gains

»foot by foot on the shore , till the l.isl and lii[5hest peak is iinally siib-

» luerged."

This tlicoi'v iuvolves the (most probably true) assumption,

thafc tlie iuterior iiiass of the globe is in a state of flui-

dity and muy also be for the nonce adraitted as accounting

for the origin of lagoon reefs, but it is utterly incapable of

affording a reasonable answer to the question which has to be

put upon it. Hovv is it that the lagoon islands have remaincd

above tlie level of the ocean, and the bottoms of lagoons re-

mained stationary and consequently becoming filled up with

the growth and debris of coral, during all the time that thcir

basements have been sinking? Mr. Dakwin hiraself admits that

the coral builders can build no higlier, than the level of low

water, //spring tides" he says, but Ave might allow him that

of the neaps, without enabling him to answer the question as

for dust and sand and fragments; these must have had a res-

ting place, that is a reef elevated beyond the limit of the co-

ral builders, hefore being accumulated to alibrd materials for

het sea and wind to carry on to the surface, inside of the

reef, and afLer the elevation of those surfaces became such,

that the sea could no longer surge over that surface, it could

have received no farther accession to its elevation from that

agent, and after it became covered with vegetation, dense and

lofty enough to arrest the force of the wind , neither could that

agent any longer add to the elevation, by bringing these ma-

terials on to it, except, on the mere margins of the isles, or

islets. Hence, the theory must be pronounced as being the

reverse of //satisfactory."" Moreover a moderable attentive in-

vestigation of the ' Cocos islets aflbrds ample reasons for bc-

lieving, that they have stood, up to the present time, above

the level of the ocean, during hundreds, if not thousands of

ycars, without liaving meauwhile had so mucli as one inch of

these earthy materials laid on to the main areas of their sur-

foces, and farther, in the coursc of this paper, we 'shall observe

good rcasons for concluding, that neither has their generui ba-

ï^ement sunk at all, diiring that long lapse of time.
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VIII. „Bcforc I explaiu tliis view more in detail, I must enter on

»a few cousiderations, wliich rendcr sucli cliangcs of level uot at all

simprobable. Indeed the simple fact of a large portion of the continent

»of South America still rising under our eyes , and nbounding with prnof»"

»of similar elovations on a grandcr scale, daring the recent jicriod, takcs

»away any cxcessive improbability of a movcment similar in kind, Imt

» in an oppositc dircction. Mr. Lijell, who first suggested the idca of

»a general subsidence, with referencc to coral rcefs, lias remarkcd, that

»the existence of so small a portion of land in the Paiific, where so

»many causes, both aqueous and igneous, tend to its production, render

»such sinking of the foundation probable. There is however another argu-

»ment, of much greater weight, whicli may be inferred from the incon-

»siderable depth at which corals grow, We see largo extents of oi'can,

» of more than a thousand miles in one direction, and several hundrcds

»in another, scattered over with islands , none of which rise to a greater

»height than that, to which the wave can throw fragments, or the wind heap

»up sand. Now if we leave subsidence out of the question, the founda-

»tion on which these reefs are built, must in every case come to the snr-

»face, within that small limit, we may say twenty fathoms, at which co-

»rals can live. This conclusion is so extremely impropable, that it may

» at once be rejected, for in what country can there be found a broad

»and grand range of mountains of the same height, within ahundrcd and

» twenty feet? But, on the idea of subsidence the case is at once clear,

»as each point, one aftcr another, was submerged, the coral grew upwaids,

»and founded the many islets now standing at one level.

Tliat a large portion of South America is rising under

our eyes, or even witliin some centuries of time past, is

not generally acknowledged to be a fact. Captain Pitzroy,

vnih reference to the eastern coast, observes on the Bellaco

rock (which lies near the shore), that its elevation is much

the same when first discovered, two hundred and fifty years

ago, and consequently that, //there can have been extreme-

//ly littlc, if any cliange in the relative position of sea

//and land, during the lapsc of that time" and with regard

to tlie west coast, his remarks are as follows. //In a ride along

//the beach of Conccpcion Bay, with Mr. House (the liritish

// consul) we examined the solid wall of Penco Castle, and found

//on ono side, the date lOSG, and on another 1087. This

//caslhj and the adjoining foundations of houses, are so near

//tliu level of the sca, tliat T ain surpriyed the inliabitants should
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// iiot Iiavc fcarcd of bcing Ireqiiently iimndated , even by tides

// only a few fect higlier tliau usual. If all tliis coast lias been

//upheavcd, during comparativcly modern times, liow is it,

//that the foundations of Penco still stand at the water's edge,

//very little abovc the level of high spring tide?" The scien-

tific men who accompanied the U. S. A. exploring expedition,

under command of commodore Wilkes, have likewise concluded

against the opinion, that any great extent of that country

has been at all elevated, during recent times (1). Even Mr.

Darwin himself, could not help remarking that, //the site of

//the ruins of the old town of Callao is at present so low

//and narrow, that no people in their senses, would willingly

// chose such a situation for building a town upon." But to be

sure by way of malcing amends for this awkward fact, //he

//found on the adjacent isle of San Lorenzo, at a height of

// eighty five feet above the sea , a bit of cotton thread, a plaited

//rush, and the head of a small stock of Indian corn, p-ovlng

^

//he thinks, that the island has been elevated to the amount of

//eighty five feet siuce man inhabited this part of Peru, pro-

ving''' etc! Not having had the advantage of seeing Mr. Lyelt-'s

work, I remain ignorant of the many causes, aqueous and ig-

neous, tending at once to produce and to consume land in the

Pacific. Query, is the existence of so small a portion of land,

in the Great xVntarctic Ocean, owing also to these //many

// causes?' Perhaps so, too many cooks being employed in the

work etc. The still more weighty argument has already been

wcighed and found wanting. The supposition, that the vol-

canic eruptions rosé from the crust under the ocean, up to

within a short distance below the surface, before bursting open,

splitting , and partly falling down outside of the solidified sliells,

when no longer sufficiently supported and comprcsscd by the

(1) Mr. Daraviï», altho' frequently employiiig the phrase » recent pcriod,"

lias no where dcfined its dnraiion, nor begianing nor ending ets. We are

tlierefore rednced to guoss, that it may mcan, the wholc or part of the

time elapsed siiicc the creati'jn of Adam (ftccording to tlie commonly re-

c.ived clironology).
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ayilraulic pressure, includes the assumption, and throws into

the opposite scale, the heavy improbability that their tops would

in gencral , remain standing at nearly an equal height and that

cnough for the habitudes of the coral builders , and besides these

considerations , we have to conclude, that these volcanic walls

even of the dyke form, but certainly those of the circular or

nearly so, would long retain heat, thereby enabling the coral-

lines to live and work at depths, where the temperature of

the water was elsewhere too low for them, par exaraple the

crater in the isle of Amsterdam (South Indian ocean) has been

open to the sea some two hunderd years and yet, the tempe-

rature of the water rising through it's walls, is still raised to

boiling heat. Whereas on the idea of subsidence the case is

utterly dark, no light being shed by it on the onochis operan-

di, whereby the upper platforms of these isles were by tlie

coral builders first raised above the sea level, and afterwards

retained at that elevation, wJdlst the foundations were under-

going the process of subsidence, with reference to the oceanic

// extents of more than a thousand miles by several hundreds,

// scattered over with islands, none of whicli rise to a greater height

// than that to wliich the sea can throw fragments , or the wind

// heap up sand. " We shall defer the notice , till we come to

tlie more special statement of the situation etc. which we sec

looming a hcad.

IX «llaving endeavoured on geneval groiinds, to shew tlint tlie belisf

»of a general subsidence is almost necessary, to account for the exis-

»tence of a vast numbcr of recfs on one level, we will uow seehow far

» tlie samo idea will apply to the peculiar configuration in the severai

» classes. Let us imagine an island, nierely fringcd by recfs, extending

» to a short distam-e frora the shore , in which case, as we have rcmarked,

»there is no difficulty in undeistanding their structure. Now let this is-

» land siibsidc by a series of movcmeuts of extreme slowness, the coral

» at each interval growing up to the surface (level of low water sjiiing

»tidcs), a little reflection will shcw , that a reef encirding the shore at a

sgrcaicr or less distance , according to the amonnt of subsidence, would

» be jiioiluced. If we suppose the sinking to continue, the encircled is-

» huid must by the submcrgcncc of the central land, but upwaid growih

» of ilic ring of coiiil, bc convcrtcd into a l'igo'in island-"
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Iiistcatl of the worJs // almosfc necessary" Mr. Darwin'

doubtless iiitciided, tliat wc sliould understand and adopt tlic

meuiiing of //absolutcly ncccssary", but from what has already

been, and yet remains to be said on tliis point, we shall not

be disposed to adopt his uecessity, not even so much as //al-

most." Having already told us very truly, that all his clas-

ses of reefs agree in structurc, even in the most minute details

,

it seems to follow that there is no more difficulty to be en-

countered for understanding that of any one, than that of any

other. By supposing the sinking of the central land and the

upward growth of the coral ring to continue, uutil the former

had disappeared below the surface of the sea, and the other

reached to the level of low water tides, we should indeed have

a lagoon reef produced, but certainly no lagoon islands.

X. »It will at once be evident, that a coral reef closely skirting the

sshorc of a continent, n-ould in like uianucr, aftcr each sabsidence, risc

» to the surface. Ia the intcrvcning space , the water always encroaching

»upon the land, would not a barrier reef necessarily be produced, sirai-

»lar to the one extending parallel to the coast of Aiistralia? Itis indeed

»but uncoiling one of those reefs, wliich emiiclc at a distance so many

•» islands."

Would not a submarine prolongation of the most coast

wise ridge of Australia, or of New Caledonia, or ifs parallel

submarine ridges, be equally effective as the basements of

those coral reefs? Altho' coils are in most instances circles,

yet circles are not coils; but be that as it may, if the mere

straightening of a circular line, as we suspect it, is all the

specific difFerence between one class and another, then we can

see no necessity for getting up a difterence of classes. But

the why it is, or has been, that those barrier builders have

not, as have their brethren at the encircled island, formed or

finished with islands. Mr. Dauwin has not enabled us to un-

derstand.

IX. »Thiis the tliree grcat classes of reef, lagoon, cncircling and banier

»arc conncctcd togcther by one theory. (1)

(1) The rcmaiadcr of this paragraph need not be quoted, because we

SCO no necd for making the rcmarks whiüh it is brougUt to answer,

(J. C. 1{.)
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Wc have scon, tliat tlicre is no ground in fuct, al-

tho' some such may to Mr. Dauwin's fancy have appeared

needful, for maldng more than one class of reefs, and there-

fore no difficulty in connecting them on any theory, as well
,

as OU the facts of any special instance.

XII. »I slionld perliaps have entered bcfore into tlie oonsiJcralion of

»one apparcnt difficulty in the oii^ia of lagoon islands. It may be snid

j> that, granting the theory of subsidence, a mere circular óUc of coral

»would bc formed and a cup shaped mass. To this the rcply is, that

»In the first place, even in reefs closely fiinging the land, the corals do

»not grow on the shore itself, but leave a shal!o-\v channel, secondly, tho

3>strong and vigorous species, which aloiic build a solid reef, are never

» found withiu the lagoon, they only flourish amiJst the foam oftliencvcr

«dring brcakers. Neverthcless the more delicate corals tho' checked by

«several canses, such as strong tides and depo^its of sand, do constantly

» tend to fill up the lagoon, but the process must become slower and slo-

xwer, as the water in the shallow cxpanse is rendcrcd subject to acci-

» dental impurities. Ancurious instance of this happened at Keeling (the Cocos)

»Island, wherc a heavy tropical storm of rain killed nearly all the fish (
l_)

» When the coral at last has filled up the lagoon to the height of lowcst

» water at spring lides, which is the extreme limit possible, how afterwards

»i3 the work to be completed? There is no high land whence sediment can

»bc pourcd down and the dark blue colour of the ocean bespeaks its

» purity. The wind carrying calcareous dust from the outer coast is the

»only agent, which can finally convert the lagoon island into solid land, and

»how slow must that process be!"

Mr. Darwin's explanation of the apparent difficulty is,

like the difficulty itself 'apparent, but nothing more. That

which not only //may" but must //be said" is what has been

said already. How does the reef, whether disc, or cup, or saucer

shaped, obtain an island to be laid on it's top , and there kept

abovc the level of the sea, whilst the foundation of the reef,

is undcrgoing the process of subsidence? but no reply to this

qucstion has Mr. Darwin found convenient to furnish. His

(1) Not nearly all, but pcrhaps, nearly one in a hundred thousaud.

To have » killed nearly all" would have requircd such »a storm of

raiu" us has not, so far as wc know, fallcn from the sky, siuce the

'juc that Itiuuuhcd NüAu's ark. (J. C 11.).
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» sccondly" is siraply an assertion made at hap hazard. ïhc

combination of all the species of coral builders, is required

for the building of a reef, in situations exposed to the brealccrs of the

ocean. The smaller, or more delicate filling in the chiuks and cre-

vices and so cementing the work as it is carried up. But, that strong

tides check the growth of coral , whilst strong brcakers cause it to

ilourish (in so far as many years observation at the Cocoshavc

enabled us to form an opinion), that is to the effect of «conclu-

dins: that the said check exists nowhere outside of Mr. Dar-

win's imaginative faculty. Now the lagoon may be or has to

be filled up, provided the bottom did not, or does not con-

tinue ifs downward motion. No miraculous information is re-

quired, but if the bottom continues to have that motion, then

something of that nature to be given and received bccomes

very desirable. Meanwhile even if the bottom should stop in

ifs descent, Mr. Darwin certainly sets Eolus to perform an

extremely long winded task, in setting hira to fill up the la-

goon with solid land, by bringing calcareous dust from the

outer coast, through a dense and lofty forest of perennial vcge-

tation. But be all this as it may, we must not forget that

he unhesitatingly assures us of the fact, which we do most readily

admit as being a fact, viz. that //the level of lowest low

water of spring tides is the extreme limit upwards to which

the coral builders can carry on their works."

XIII. » Subsiclencc of the land must always be most ditYicuIt to detcct,

3>exceptiag ia countiics long civilized , for the movement itsclf tends to

»conceal all eviJenca of it. Neverthclcss at Keeling island (the Cocos_)

»tolcrably conclusive evidcnce of siich movement could be'obscrved. On
»every sidc of the lagoon, in whic'i the water U as tranquil as iu tho

»most sheltered lake, old coconut trees wcre undermined and falling.

»Captiiin FiTzuoY likcwise poiated out to me on the beach the foundation

»posts of a storehousc, which the inhabitants said had stood scven years

» befurc jiist above hiii;h water mark, but was uow daily washed l)y the tide.

» üpon askiiig the people whethcr they ever cxpcrienced earthcjuakcs,

»thcy said that latcly the island had been shaken by a very bad one,

» and thaf they rcmembered two othcrs during the last ten years. I no

» lougcr doubted coflccrning the cause, which made the trees fall, and

»tiio storehousc to bc washed by the daily tide."
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ls it possible tliat a professing geoloijist, is ignorant of

tlie important diü'ercnccs in circuinstanccs and rcsulting in-

ferences, bctwccn the causcs of underinining and overtlow-

ing ! lu the formcr the certain iuference is that tlie Icvel of

the land so undermined is higher , higher perhaps by thousands

of feet, than that of the sea, whilst an overflowing action or

process denotes, that the level of the sea is, at the time of

producing that effect, higher than that of the land. That Mr.

Darwin had seen the key to the phenomenon of //old cocoa-

//uut trees being undermined and Mling" but, was unable to

rccognise it , appears from his having observed as foliows. // It

// seems from some old charts (1) that the long island to wind-

// vvard (the S. E", isle) was formerly separated by wide chan-

//nels into several islets, and this fact is likewise indicated by

//the Icss age of the trees in certain positions" (3) page 548.

We have said that this observation is a key to the under-

mining process, along the lagoon shores. Thus whilst these

(1) Had Mr. Darwin exaniined those upfilled cliannels Avith sufficiënt

iittcntion , he would have conclnded, that they were filled long before

Europeans passcd eastward by Cape of Good Hope , and secing that these

places are alraost exclusively occnpied \vith the low crooked groMÏng „spe-

cies of teak" (Pitch teak) and the few coconut trees interspcrsed not ri-

sii'.g to half tlie hcight of those on the ori^zinal islets, that the vessel on

board whicli the chart was drawn passcd the islets at snch a distance, that

these low trees were not visiblé, and consequently the spaccs were f)rc-

sumcd to be openiiigs bctwcen the islets. Mr. Darwin probably rcctivcd

dircctly, or through captain Eitzuoy his knowledge of the chart iii qncs-

lion from Mr. Lkisk, who had seen in niy hnnd, whilst talking ujjoii the

subject with Mr. J. B. Guay a copy, which I had made from the origiiial.

That oiiginal had no date, bnt indicaiions are observable of the time being

early iu the last contury. Indeed even in the present time, a vessel

passing at not loss thuu ten miles distanco, would observo only the ori-

ginal islets and as sucli separated 0'oni cacli other. (J. C. R.).

(2) Not „Icss age," but stuntcd growth ; there as elsewherc a propor-

lioa is dying of old age. These channels I)cing gencrally filled up wilh

coarsc debris , the coconut tree (which requircs to have fine sand about

jl's roots) does not thcrcin grow at all vigorously, nor producc more

thau u vcry few vcry small uuts ia t/hc course of the ycar.
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channels remained open, the debris of coral was laid down in

a point form along each side from their inner eiids; v»'hen

fiuall}'' fiUed up, that process having begun between these points

as being farthest from the breakcrs, formed each pair into cue,

that extended inwards to some distance iu the lagoon, but after

the chamiel had thus been obliterated , the waves of the lagoon

acting upon these points, have gradually undermined them and

transported the materials to riglit and left along the shore on

both sides. The whole of the process is indeed stiil (o be seen

in. the channels between some of the ether islets, some still open,

some almost closed , and others juyt completed, of which the clo-

sed points are in course of being //undermined" &c. We think

it probable, that lakes are to be found somewhere on the earth,

somewhat more sheltered thau is the Cocos lagoon, of nine

miles in length hy seven in width, having two direct navigable

Communications with the ocean, through which its swell par-

tially enters into the lagoon, at times when fresh gales take

place in that direction, and the shelter from winds being no

more, than is thus described by Mr. Darwin himself: //This

// expanse, (of the lagoon) is on all sides divided either from the

// dark heaving waters of the ocean by a line of snow white

/; breakers , or , from the blue vault of heaven , by the strips of

//land crowned at an equal [tmeqiial as see above) height, by

//the tops of the coconut trees."

After telling us, that Western South-America is still risiiig

uuder our eyes, and that it is more subject to earthquakes, than

any other region of the earth, he leaves us at a non plus for

the reasous on which he concluded , that earthquakes at the Cocos

are indicative of their undergoing the process of subsidence. We
might indeed , after being informed by Captain Fitzroy , of his

having discovered an astonishing peculiarity in the tidal movements

of this ocean, viz, that it,// has high water on all sides atonce,

//whilst it is low water in the central parts at the same time",

we should I say, have been hiable to surmise that the peculiar

eflect of the earthquakes on the islands situated in it^ was an-

vin. %
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otlier of its peculiarities , and someliow conuected Vv'ith tlie for-

mer, but, seeing tliat Mr. Darwin assures us, that the earth-

quakes at Vanikoro Island in the Pacific, have the same eflect,

we are left to imagine, that the phenomenon can only be ac-

counted for on the principle, that is said to have been memo-

randed by a certain physician, to wit,// eating a red herring is

// a cure for a sick Eiiglishman , but death for a sick Prenchman."

XIV. »At Vanikoro, the encirclecl island alread}' mentioned, I g.itliered

»from captaiu Dillon's accDuut, that the allmial Innd at tlie foot of ihe

»mountain was veiy smali in quantity, the channol extremely deep and

»lhe islets on the reef itself, which resnlt from the gradnal nccumulation

» of frngmcnts, .singuliirly few iu number, all of wlic'i together with the

»\val!ike structuve of the reef, both iu&ide as well as outside, indicated

» to niy miud, that without doubb the movements of subsiJenco had late-

» ly been rapid; at the end of the chapter it is stated, that tliis island is

» shaken by earthquakes of extreme violeucc."

Caplain Dit.lon did not profess to minutely describe the

island geologically , but merely as a sailor, taking a brief

A'ievï^ of its most obvious features. But the adage, various men

various minds, is well exemplified in the present iustance, by

the fact, that the phenomena which, to Mr. Darwin's mind,

indicated without doubt, that the movements of subsidence had

lately been rapid, indicated to mine, almost, tho' not quite so

certainly, that the island plug is of comparatively recent upri-

sing from it's crater-cradle and is stiil progressing upwards.

XV. »I may here mention a circumstance which , to nij' miud, had

»ilie same weight as pot^itive cvidence, tho' beaiiug on aiiother part of

» the qucstion. Mr. Quot , when di-ciissing in general terms the nature

»of coral rsefs, gives a desciiplion, which is applicable only tothose, which

»skirtiiig the shore, do not requirc a foundation at any greater dejith,

»than that from which the cural-building polijpi can spring. I was at first

wastoui^liud at tl. is, as I knew, he had crossed both the Pacific and Iri-

»dian cceans and raust, as I thonght, have seen the class videly encir-

»cHng rccfs, which indicute a subi-iling land. He subscqnently mcntions

»scveral islands, as iustaiiccs of his description of the general structurc.

»By a biugular chanco, the wliolc can be shewn by liis own words ia

«dilfercnt parts of liis account to have been rccently elevated. Thore-

»fore, that M'liich appearod so advcrsc to the thcory, becamo as strong

»in il's confirmation."



— 19 —

Doubtless I have to blame mj own dimcislmess , not Mr.

Dauwin's logic, for not being alle to perceive in tlie fore-

goiug paragrapli any rcasoiiable solntion of the question

,

wich tliat ineites me to propound, to mi, hoAV does the

elevation of some of the coral reef skirted islaiids, prove the

subsidence of the coral encircled islands ? — or , in other vv'ords,

how does a matter of fact description of the former, become

a perfect coniirmation of the theory of the subsidence of tlie

latter? as for the structure of these reefs,, Mr. Darwin has

liimself declared that, //it is the same in all, even to the most

/' minute details."

XVI. «Continental elcvalions, as observed in South America and ofhcr

wpiirts, seem to eet over wiJe r.reas with a uüiform forcs; we m«y therc-

»foi-e suppose that continental sulisi leiices , act in a nearlj'' similar man-

»ncr. On tliij assumplion, and taking ou the oue hand lagooii isiunds

» and on the other rai^cd shells and eorals, together ^vith luere skining

5»rceft>, as onr proof of elevation, we may test the truth of the theovy,

»that their cunSgnraiion has beeu deteruiincd by the kind of subterranean

»niovenieiit, by observiug whether auy uniform result can be obtaincd. I

» tiiiak ie e lu be showa that sucli is the case ia a very reinailcable da-

» gree, and that certaia la\vs may be iafened from tlie exuniiaation , of

» far move importance, than the mere explauation of the oiigia of tlie

j>c iciilar or other kinds of reef."

Thq,t Continental elevations, /lave taken place over 'wide areas,

is probabls enongh, but that such are talcing place aiiy

Avliere in the present era of ages, requircs someAvhat stronger

evidence for the truth of the assertion, than a bit of cotton

thread &c. or old coconut trees being undermined and falllng

_

On what grounds we are called upon to admit, that skirtiiig

reefs are indications of recent elevation, vre do not perceive'

and therefore may be allowed to hold the opinion, that a skir-

ting reef may be attached, or all but so, to land or an island,

Avhich lias not been moved so much as a foot upwards, during

tlie last five or six thousand years. As to the important laws,

that are to be inferred from the examination, we shall look

at theiTi , when they are introduced to our notice.

t
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XVII. »I may liere biiefly notice the remarkable absence of the reef

» building polypi over certaia vride aieas of the iatevtropical seas , for

siastaiice the West coasts of Amciica and of Afiica, niid the islands ia

»that iide of the Atlantic falso the coast of Western Australia, onwliich

»thera are coraparatively with the Eastern coast of Africa, uo coralline

»formations of any consijerable importance) , it would appear the effcc-

»tive Creef building) species do not cccui' there, of -which ciiciimstance I

»apprehend no explauaiioa can be gi^en, any nioic than why ichas been

»ordaiaed that certaia plants, as heaths, should be absent from the New
» World, altho' so common ia the old."

Mr. Darwin will certainly tliink tliat we are monstrously

presumptious iu attempting, as we are about doing, to give

a //probable explanation," after he has apprehended that none

can be given; but n'importe, liere comes the result of our

attempt.

Along and to some considerable extent in longitudinal di-

stance from the western coast of Iniertropical (1) America, Aus-

tralia and Africa, currents having a low temperate and consequent-

ly no sufficiënt food for the polypi &c., run from the extra-

tropical seas towards the Equator, thence proceeding and sprea-

ding out to the westward. The water driven onwards by the

trade winds and warmed by the solar heat is accumulated in

the western regions of the oceans, where, fraught with food

and material for the use of the coral builders and constructions

of their accumulations and thence running ofl', from the Eauator,

along the eastern coasts of those continents , these warm waters

,

enable those coral builders to extend their works proportionably

far towards the extropical regions. It may be supposed, that

this does not account for the abundance and activity of these

werkers in the middle regions of the Pacific, but the supposi-

tion must be withdrawn , after the fact is known , that the ther-

mo-equatorial westerly winds, which annually extend alterna-

tely to the southward and northward as far as the coral for-

mations, bring along with them sufficiently warm water and

(1) By this appellaliou meaniiig tlie rouge of the trade wiuds, or from

30» Nurth to 30" Suuth of the Efiuatar.
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plenty of materials. Moreover the tidal undulations produce

the same effects on those coasts respectivel}^, the warm super-

undulation descendiug on the western sides of the oceans, and

the sub-undulations rising cold from the ocean depths on their

eastern sides.

XVIII. j>The xi'sual direction of the island groups in the central parts

»of the Pacific i'i N. W. and S. E. This must be noticed, because sub-

»tcrranean disturbaiices are known to follow the coast lines of the land.

» Commencing on the shores of America, there are abundant proofs that

»the greater part has been elevated within the recent peviad, but as co-

»ral reefs do not occur there, ie is uot immediitely connected with our

» present subject. Immediately adjoining that continent there 'n an exfent

sof ocean remarkably free from islands and where of conrse, there exists

»iio postible indication of change of level. We then come to a N. W.
»b. W. liae, dividiag the open sea from one strewed with lagoon islands

»imd incluoing the twQ beautiful groups of enciicled island.«, the Society and

» Georgian Archipelagoes, whereia no marks of elcvation exist. This great

»band, having a length of more than four thoiisand miles by six hunderd

»broad, must according to our view be an area of subsidence. We will

» at present pass over the spaca of ocean immediately adjoining it, and

» procsed to the chaiu of islands including the New HebriJes, Salomon

»and New Ireland; any one who examines the charts of the separate

»islan(ls in the Pacific, wiil be struck wich the absence of all di-itant or

»enciicling reefs ronnd these groups, yet it is known that coral occurs

»abnndantly close in shore. Here then, acording to the theory, there

»are no proofs of siibbidence, and in conforuiity to this, we find in the

»works of PoRSTER, Lbsson, Labillardière, QüOT.and Benket, con-

»stant alluj'ion to the masscs of elevated coral. These islands form

»therefore a well determined band of clevaiion; between it and the great

» area of subsi lence there is a hroad space of sea, wLich we passed over

»iQ gding from the foimer to the latter, irregnlarly scattered with iilets

» of all classes, some with proofs of recent elevation and raerely fringed

» by reefs, others enciicled , and some lagoon islands. One of the latter

sis dcsciibed by captaio Cook as a grand circle of breakers without a

»8ingle spot of land. In this C;i83 we maybeüeve that an ordiiiary lagoon

j>island has been recently submerged. On the otherhand, there are proofs

» of other lagoon islands having been lifted up, several yards above the

»lcvel of the sea, but which still rcthin a pool of salt water in their

»C3ntrcs. These fac;s show an iiregular ac,i)n in the snbterranean for-

»ces, and when we remeniber that the space lies directly between the

»well marked area of elevalion and the enormous one of silsilence, al-

• ternate and irrcgular movement secms ahnest probable."



Mr. Dakwin has uo admissible rcason for commencing this

discussion at the shores of America. The chart of the ocean

between these and the easteru shores of Asia, shows, that

the comraencement of the subterranean , or submarine , or sub-

crustean action, by wliich the ludonesian and Polynesiau

components were produced, commenced not at the former, about

four thousaud miles distant from the islands of Eastern Poly-

nesia, but at the latter, not so many hundred miles dis-

taut, and thence proceedüd eastward, gradually aiminishing in

power after the miited action of the two lines, hereafter to be

mentioned, had become weakened, until it ceased to eastward

of the Marqaesas and liow Islaud (or Dangerons) Archipelago.

The absence of islands on the vast expanse of ocean between

the west coast of America and Eastern Polynesia shows, that

with the exception of the Gallapagos, Juan Eernandez and

two or three other small isles, whicli, lying near to that coast,

have doubtless been produced by the subterranean action deve-

loped along the western side of that continent, and which was

distinct fiom that, which produced the components of Polynesia

as well as of Indouesia; the subterranean action which pro-

duced Australia and Tasmania was also distinctfrom both,altho'

probdbly all were exerted contemporaneously or nearly so. We
now proceed to show, that Mr. Dakwin's assertions and infe-

rences are both alilce erroneous and untenable, as also, that

the supposition proposed in paragraph III, respecting the origin

of encircling recfs, not on!y aftbrds a more probable account

of these, but also of the elevation and composition of the en-

circled islands, which Mr. Dakwin has not ventured. to at-

tempt accounting for, altho' evidently not subsiding ones, as ap-

pears from his own description of Otaheite, and ensuite we shall

suggest a theory, respecting the origin of lagoon islands much

more probable than his. But we must deal with his statements

seriatim before going elsewhere. Eirstly. It is not true, that

no marks of elevation exist among the islands lying within the

vast extcnt, which he says, must be admitted as being an area

of sudsidcncc, as vide the following facts.
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'/Aurora Islancl," (ouc of tlic DPviigerous Ardn'pelago) lias

been upheaved at two successivc pcriods, the last, long subde-

quent to the first, altogethcr tivo hiiiidred aiid fifij feet.

//Margarets Isle," in the S. W. side of the same Ardn'pelago,

lias been upheaved endwajs and bodily, so that ifs lagoon is

now left dry.

// Walkonskj's Isle," lying in the midst of this Archipelago

has had one end liffced high above the Vv^ater, whilst the ether is

still a water washed reef, but the entrance to the lagoon is left

dry. Here we have to remark en passant, that Bow Island, one

of the points (T appui adopted by Mr. Dakwin for the support

of his theory , lies S. W. Y^ W. at not more than one hundred

and fifty railes distance from Walkonsky's and S. W. about two

hundred from Margarefs Isle, and besides these are several

other lagoon islands , which have been elevated within Mr. Dak-

win's area of subsidence; amongst those, we may mention here:

//Penrhyns Isle," lat. 9° 1' S. long. 157° 51/ W. has been

elevated about fifty feet above the sea, yet ij^'s lagoon is still

of large dimensions, studded with coral patches and the entrance

aifording a boat passage, in and out of it.

//Enderbys Me." Lat. 3° 8' S. long. 171° 8' W. has been

rccently elevated eighteen feet above ihe Icvel of it's previous

height, and has had it's central lagoon dried up.

//Mc. Keans Isle." Lat. 3° 35' S. Long. 174° 17' W. has

been reeently elevated twenty five feet above the level of high v\'ater.

- Turn we now to the following observations , by captain Yv'ii.-

KEs of L. S. A. exploring expedition.

/f]\Iy opportunities for observation of the coral forraations

//have been numerous, and I have had evcry faciiity for viewing

//to advantage, not only those that exclusively belong to it,

// but also the reefs which surround the high volcaiiic isknds

//and which aflbrd the most safe and convenient harbours of

//the Pacific. The rcoult in my miud is, iliat the theory of

// Darwin , which holds that an equal amouut of subsidence of

//the land and oï' upward growth of coral is taking place, is

// alike at variance with the configuration , extent , and general
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// construction of tliose reefs. In all tlie islancls of coral , that

I) I have examined , tliere are unequivocal signs of their nnder-

//going dissolution by the action of the sea, that is to say,

//they have fornierly been elevated above the reach of the surf,

//and have, after the upper platforms of that elevation had

// been undermined and broken down by the action of the waves,

//been again elsvated, and the then uppermost platforms, again

// undermined , more or less , by the same action of the surf.

//I have observed coral blocks stauding on their smallest euds

// on the tops of reefs and low isles. To account for this po-

// sition of these blocks , it has been assumed that they have

// been throv/n up by the surf, but their position , height , and

//situation, are snch, as to utterly contradict that idea, and

// show that they have certainly formed parcs of an upper shelf,

// or platform , of which they are now the only reraains. It

//'ft'ould be utterly impossible for any waves, rising from the

//present level of the sea, to toss such great blocks to any dis-

//tance at the height whereat tliey are now standing, but even

//if that supposifcion were admissible, they coiüd not possibly

//have been placed, and then left by the sea, standing as they

// are , on their smaller ends , on the highest points of the reefs

// and isles."

After thus stating the facts, with respect to those isles, and

vv'hich are also observable on the coral isles and reefs of this

(the Indian) ocean, and the Indonesian seas, captain "Wii.kes

gocs on to say that , // as all tlie coral isles lie on areas sub-

//jected to the efl'ects of volcanic action, we have no reason

//to doubt that they would be as liable to be upheaved and de-

//pressed by it, as those of unquestionably igneous origin. The-

//refore with so great and powerful an agent at hand, it seems

//to me that thcre is no necessity for resorting to a theory such

//as that of Mr. Dakwin's, inadequate of itself, and at variance

//with the facts observed." On this opinioii I have however

to remark that, whilst we know that some isles and reefs have

undoubtedly been upheaved, we have no authentic instances of

any having been depressed, and so Mr. Daiiwin''s theory is, as
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we have already indicated, utterly inadequate to account for

even so mucli as the existence of a small lagoon isle, wliose

surface is covered with forest vegetation, and standing ahove

the level of the utmost range of the surf upon it's shores. Yet

the fact of a vast number of sucli islands existing not only

iu the Pacific, but also in the Indian Ocean and adjacent in-

tertropical seas, at or nearly at one and tlie same height,

does demand a theory for it's explanation, because the' irregu-

larity of subcrustian volcanic action, evidently unfits it for

being; admitted as havincc been the o-eneral cause of so much

uniformity of effect, and this, leads us to state, what we be-

lieve to be, at once a true and an adequate cause, or theory»

iiamely that the level of the general ocean has suddenly sub-

sided, in consequence of the subsidence of one, or more, or

all, of ifs beds towards the centre of the globe, so leaving all

the previoasly waterwashed lagoon and other reefs standing

thenceforth as islands elevated above ifs new level, and the

probability is as we shall have occasion to observe, that such

general subsidence of the ocean level lias taken place oftener

thau once or twice. In the course of our subsequent remarks

we shall have occasion to state this opiniou more in detail, and

solve the apparent difllculties , which may be alleged to stand

in the way of it's adoption. We now go on to agree with Mr.

Darwin", that the range which includes the New Hebrides, So-

lomon's Archipelago, New Ireland &c. is indeed a well marked

band of elevation, but difler in toto from his assumption, that

it furnishes evidence hearing at all favourably on his theory.

Our reasons shall be submitted presently. We od not see any

grounds assigned for calling upon us to believe that the lagoon

reef, seen and described by captain Cook, had ever been any

other than a lagoon reef, and therefore may believe that no

island had ever existed and been submerged in it. The last'

sentence of this paragraph we need not stop to notice, after

what we have already adduced against the assumptions which

it includes, being admitted as truths.
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XIX. »To the wrstward of the New Ilebiiilcs line of elevation wc
»have New Caledoiiii snd tlie space iiichulcd hetween it and tho Anstni-

»Iian banier, wliich Flisders, on siccuiint of the numbci- of reefs, propo-

»sed to eall the Corallian soa. It is boiinded on two sidcs by the grandcst

» and must extiaordinar}^ reefs ia the world, and is likevase terminated

»to the northward hy the coyst of Louisiade , most dangerous on account

»of ifs distant reefs. This then according to our theory is an area of

»subsidence I may here rcmark that as the Barrier is snptiosed to be

»produc3d by the subsidence of the coast of the maiu land,.it may be ex-

» pected that any of the outlying islands would have formed lagoon islands.

»Nüw Bligh and ethers dis-.inctly state, that some of the islands ihere are

»prccise]y similar to the well known lagoon isLinds in the Pacific. There

» are a's) enciicled islands, so thai the three classes supposed to be pro-

»diiccd by the saine movementi are there found in juxtaposition, as like-

»wise happens, but in a less evident manner at New Caledonia and in

»the Society Archipelago."

Before we have done we shall submit reasons for belie-

viug that this area is not one of subsidence, but only of in-

ferior elevation. Eegarding the lagoon islands, even if their

numbers were much greater than they are, we have already

indicated, that we are not reduced by their existence, to discuss

Mr. Dakwin's theory any farther, at least until he shows how

he has mauaged to make them, out of lagoon reefs, and we

know that whatever movements N. Eastern Australia and the

foundations of the Barrier may have made, previously to the

time of Captain Cook , not only is there not a partiele of evidence

to, shew that these have since subsided, but rather the reverse

some parts which were then altogether wavewashed reefs being

now partially clothed with vegetation, par exemple //the Eas-

tern fields; " and knowing as we do, that none of the numerous

isles or islets, situated in the vicinity of the New Caledonian

reef, lies outside of it, but all, or nearly all, not on it's top,

but inside , between ifc and the coast , some at miles of distance

from the foriner, his assertion respecting the origin of those

islcs therefore falls into the water of Lethe, leaving us to

adopt the probability that they are based on original eminences

(1) Suery for Mr. Dinwiff. Is aot Vaaikoro one of lUe New Ilebrides range?(re?
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in tlie submarine vallcy, that runs or lies betwcen tlie coast and

the submarine riclge, on vvhich that Barrierreef lias been built

up. In trutli the existencc of those isles, in that situation

,

puts Mr. Daüwim's theory at once liors de combat, as far as

New Caledonia is coucerued.

XX. » The New Hebrides line of islands rnay be observed to bend al'-

» ruptly al New Britain , tlience to run nearly east and west, and laslly

» lo resumé it's fermer N. W. direclion in Suiuatra und the peninsula of

» Malucca. The figure raay be couipared lo the letter S. laid obliquely

,

» Lul the line is often doublé. We have shewn that the southern part,

»as far north as New Ireland, abounds with proofs of elevalion; so is il

»wilh the rest. Since the time of Bodgaiktille , every Toyager adduoed

»some fresh instance of such changes ihroughout a great part of the East

»Indian (Indonesianj Archipelago , I may specify New Guinea , Waigio,

vOcrarn, Tinior, Java and Sumatra. Coral reefs are abundant in tlie

5)greater part of these seas , bul they inerely skirt the shores. In the saine

»manner as we have foliowed the curved line of elevalion , so may we
,

» thal of subsidence. At Keeliog Island (the Cocos) 1 have already mentio-

»ned , that there exist proofs of the laller movement , and il is a very in-

«terestiiig circumstance , that during the last earthquake by which tliat

«island was elfècted , Sumatra, tho' distant nearly 600 miles, was vioient-

» ly shaken. Bearing in mind, that tliere are proofs of recent eievation

»ou ihe coast of the iatter , oue is slrongly teiupted lo believe , that as one

»end of the lever goes up , the other gocs down and canies willi il iveeliiig

» Island (ihe Cocos), which would have been submerged loog ago , in the

»deplhs of the ocean , haii il not been tbr the wonderful labours of llie

«reef building polypi."

Mr. Darwix sliould be very careful of the books and

charts, on whose authority he sets forth these assertions, for

assuredly those documeuts are unique , or at least , have been

engraved and printed solely for geologists of his class and ca-

libre; therefore, if lost, Avill most likely be lost to the world.

Tor our parts we are quite innocent of having ever hitherto

received the knowledge of their existence, and even, if they

were accessible to us, we should prefer trusting rather to the

ones in common use by comraon navigators on this hemisphere.

On these, we see, that the New Britains lying east and west,

form a convexity to southward, having their eastern part tren-

ding northward into parallelisra with New Ireland , and their
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western to N. W. in parallelism with ilie adjacent side of Nevr

Guinea; that great and in man}^ parts, lofty mountainous island

,

trending N. W^- sliev/s that the line of elevation pursues that

direction Lj Gilolo and the N. Eastern Peninsula of Celebes,

directly towards the large and lofty island of Mindanao, the

most sonthern of the Philippines. Howbeit , directly on the middle

line of Mr. Dauwin's area of elevation, we fiud to westward

of New Guinea, the low Aru Islands of coralline formation,

extending about an Imndred miles , north and south , or direct-

ly across the back bone of his said elevation, all only a few

feet above the level of the sea and with swaraps , alias filled up

lagoons, on their interior surfaces. Mr. Darwin seems to have

made his move from the Australian Barrier reefs to the Cocos,

at such a height in the atmosphere, that he did not recognize

the N. Wn. side of Australia, nor a certain island (of evidently

volcanic formation) considerably elevated , with a high cliff shore,

and that fringed by a coral reef, lying to eastward of the

Cocos, of course, on his grand area of subsidence. Doubtless

it is not laid down on his charts nor mentioned in those boolcs

to which he refers, but if he will enquire of it, at any master

mariner, sailing on this ocean, under the name of Christmas,

or Moni Island, they will inform him, both of it's existence,

and of it's where abouts. Returning to our charts of the area

included between New Guinea on the eastward and N. Eastern

Sumatra on the west, the southern chain of Indonesia, on the

south side, viz, from Wetter Island in the east, to Sumatra

on the west, and on the other, the southern coasts of Booro»

Booton , Celebes and Borneo , it will not be quite safe for Mr.

Dauwin or any body else, to direct a ship to traverse over it

in the night time, without keepiug a pretty sharp lookout ahead

and on the lee bow, for low isles and itefs &c. Malgré

his information, that there are uo low cor^l isles, or reefs in

existence within the said area, other than such as //merely skirt

the shores," we need not stop to point out the individual spots'

which in our own case we should be careful to avoid running,

or attcmpting to run over, even in the day time, but there is
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one, wliicli lias a special claim upon our atteiitiou, and, as we

imagine, on Mr. DAiiwm''s also. It is named, //the Brill",

lies about fifty miles distant W. S. W. from the nearest

point of Celebes, and is thus described by Horsbukgh, in his

East India Navigation directory. //The Brill is about four miles

//in extent each way. It is very dangerous, being steep to (on

//the outside); with a fresh breeze and any considerable swell,

// there is a continued chain of brealcers round the verge of the

//shoal, but, within the breakers, the water is smooth and of

// a light green colonr ." Now to our mind (not to mention

our eyes, which have viewed it, all round), this appears to be,

// a circle of breakers without a single spot of land ," which

therefore whether //grand" or médiocre, may be fairly classed

with the one mentioned by Mr. Darwin, as discovered by cap-

tain Cook: in the South Pacific, and which the fermer has told

us that , // we may believe to have been a lagoon island recently

submerged". Will he also teil us , why we may not imagine this

also to be a lagoon island recently submerged.'' and if he cannot,

how he will reconcile ifs existence and description with his

assertion that the East Indian (Indonesian) Archipelago is rising,

whilst this is standing still, a lagoon reef, about the cen-

tral line of that (his) area of elevation.P We have farther to

ask him , if , under the denomination of // coral reefs which

merely skirt the shores," we are to include the coral isles, which

just barely elevated above the sea level, are in the offing from

the anchorages in the great bay of Kembang (N. Coast of Java)

and the chain of ditto, which commencing in Edam to N. E.

of Batavia Eoads (1) lies along the coast of Java to near the

Sunda Straits, leaving the proper navigable passage for ships to

and from Batavia, between them and that coast, whilst, close

to the middle length of the chain, are in their offing, the

southernmost isles of the grand group called, //the Thousand

Isles ," and ^-hence extending far out towards the N. E. of Su-

(1) Edara has a lagoon oa it's cenlie , now nearly fiiled up by the re-

mains of the leaves of the surrounding trees blowQ into il.
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matra, all of coral forraation, noue liigher, nor even so liigh as

the Cocos above the sea, but sorae so low, as to be partially

overilowcd by the high water tides? Again we have to ask

if the numerous low coral isles and reefs (of the former none

higher thau tlie Cocos) which are along the S. W. coast of

Sumatra on ifs submarine extension or //bank of soundings,"

all so far frorn the shore as to leave navigable passages between

and many from five or six to twenty miles distant in the

Oiiing, are to be classed as beiug reefs, which merely

skirt the shore? Of these, all the way from ludrapour,

soutli of Padang to near Acheen Head, some are always in

siglit, far and near from ships sailing between them and the

coast, and besides these (which may be cousidered as being a

contiuued chain of coral low isles and reefs washed by the

break), there are, first, Little Fortune Island, lying six mi-

les distant from the main of the S. E^. Point of Sumatra, the

interveuing space being safely navigable by ships of any size,

however large; next, Kat Island and lagoon reef, six miles

distant from the main; and thirdly. Trieste, at about fifty mi-

les, standing on the verge of the bank of soundings in between

60 and 70 fathoms depth of water. To this isle Mr. Dauv.'In's

special atteution is requested, not without reason as he will

sce by the following matter of fact description. It is a small

low isle (vvitli a pool of brackish water on it's central part)

,

standing in the N. E^i. part of a large elliptically formed lagoon,

which is surroundcd by the remains of a coral wall, standing

now as a line of small peaks, the highest just above the sea

level, and having on some of their tops small bushes of the

clwarf mangrove tree, which grows in salt or brackish water. The

interior of the lagoon has a white sand bottom, with about four

fathoms depth of water on ifs central part, and thence gradu-

ally shoaling towards the sides, the lagoon having been more

and more Jilled up towards the wall by it's debris being carried

onwards with the surge of the Lreakers. Now, seeing that all

these coral composed isles and reefs of breakers, stand as afo-

rcsaid on the submarine extension of the S. W. Coast of Su-
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lïiatra , it is clcar that if that coa§t lias been elcvatcd wiUiin tlic

recent period , as Mr. Dauwin aiFirms , tliis must also have bee»

the case with all these isles and reefs, and of course also with the

Cocos, which, as aforesaid, is not onlj' as high as any, but higher

than maiiy of them ; what conseqnently becomes of his // Six

hundred miles long lever ? " Oh , but proofs are proofs , and there-

fore whatever may have happened to the lever, Mr. Darwin may

still continue to afPirm that on the Cocos proofs exist that they

areundergoing a progress of subsidence into the depths of the ocean,

//their upper platforms witli the isles lying thereon being raeanwhile

permanently borne up som e feet above the sea level by the won-

derful labours of the reef building polypi"". Wonderful labours

indeed ! Mr. Darwix may fairly demand , that they be placed

in //the third (the highest) tier of wonders above "vvonders."

XXI. »As I have remarked , the islands in this great Archipelago are

»onIy skirted with reefs, and it appears from the statements of those who

» have visited thera , as well as from an examination of the chaits , tliat

»lagoon islands are not found there. This in itself is remarkabie, but it

» becomes far more so, when il is known that they are iikewise absent in the

»West Indian Sea, where coral is most abundant, and every ene is aware

»of the nuraerous proofs of recent elevalion in most parts of that archi-

» pehigo ; again it is reported that lagoon islands do not occur in the Red.

»Sea, and proofs are given of recent elevalion on a hirge part of the sho-

»resoflhiit sea. Excepling on the theory of Ihe form of reefs being deter-

»inined by the kind of movement to -whicli they have been suhjected , il is

»a most anomaloiis circumslance and which has never been atternpted to

» be solved , that thé lagoon structure being universal and considered as cha-

»raeterislic in certain parts of the ocean , shouid be enlirely absent in ethers

»of equal extenl."

We shall see before we have done, that reasons are to be

found, for not expecting to fiud lagoon islands on the cen-

tral line of direction of the highly elevated islands, nor on

the central portion of elevated groups. Howbeit , if Mr. Dakwin

or any one for him , has found a proper lagoon island , existing

within the range of hurricanes, or of heavy monsoonstorms

,

then, and then ouly, we shall have to agree with him, that

their absence in the West Indian and other areas of the inter-

tropical seas, constitutes an anomaly, of which however it may
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be perhaps possible enoiigli to fiiid a better solution tlian that

brought forward by him. Their absence in the Eed Sea, may

be passed over for the present, with remarldug, that if Mr,

Dauwin cliooses, lie may go into, or upon ifs area, and find.

single, doublé and treble lines of barrier reefs of coral forma-

tion, running to great distances in parallelism with the coast

and having gateways here and tliere, througli whicli vessels

pass in or out, the outer barrier being in some places twelve

to fourteen miles distant from the general outline of tlie nearest

coast, in short, altogetlier entitled to take place with their

more lengthy brethren in the offiiig of N. Eq. Australia and

west side of New Caledonia , and if he goes to tlie position

of 18° N. lat. and 50° 50' E. long, he Avill (unless it has very

lately disappeared) , see , // a ring of coral , about two miles across,

//with breakers all round the outer edge, and apparently deep

//water inside," in short the very, and the only sort of thing,

which in so far,*as we can see, or lie has she^vn, might or

could result from the disappearance by gradual subsidence, of

one of his descendiiig isles, a lagoon reef, to wit.

XXII. »ïo proceed with otir examination , to the -westward of tlie line

j>of subsidence, of vriiich Keeling Isiatid (Cocos) is ihe index, we have an

»aiea of elevalion. For, on the norlhern end of Ceylon and on the eas-

» lera shores of India, elevated shells and corals, such as now occur ia

» the neighbourinn; seas , have been observed; again , in the middle of the

»Indian ücean , the Laecadive, Maldive and Chagosline ofatolls, or lagoons,

Tshow a line of subsidence. The best characterized of these, namely ihe

» Maldive Islands extend in length four hiindred and eighly railes,

»with an average breadth of sixty. These alolls agree ia most respeels

»witli the lagoons of the PaciUc. They differ however ia several of thera

» being ciowded togellier, such liltle groups being separated from other

sgroups by profoundly deep cliannels. Now if we look in a cliart at ihtt

» prolongation of the reef tow.irds the norlhern end of New Caledonia,

«and ihen complete the work of subsidence, so as to conlinne producing

»lhe sarne results, we sliould have the original reef broken up into raany

spalches, each of which, from the vigorous growth of coral on the out-

»side, would have a constant tendency to assuiue a rounded forra. Every

»accidenlal break in the continuity of the firsl line would delermine a fresh

»circlc. Ia the case there forc of the Low or Dangerous Archipelago, ia

» ihe Pacific, I believe that the lagoon islacds, were moulded round the
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1^ » ilauks of so many dislinct islauds, but , in ihe Maldivas, ihat oae single

'• wmouiilainous island , bordered by leefs, and \ery nearly of the same ac-

;> lual ligure nud dirneasiüns with New Caledonia , formerly occupied that

wpart of the ocean."

The Cocos begs leave from Mr. Darwix to send hiin

word that she cannot in fairness accept for herself alone

an honour, to which her thousand compeers in the Java Sea,

and hundreds standing on the submarine extension of the S. W.

Sumatran coast, are equally, and some even considerably bettcr

entitled, and besides that, Mr. Darwin should bethink himself,

that a single name can scarcely deserve to be denominated an

//Index." Had he brought in N. Wn. Australia, and Christmas

Island, she might have hesitated, or, beenguided by the deci-

sion proved by them, hut in their absence, can do no more,

than with due respect for the profi'erer, decline the proffered

distinction. As for Ceylon and S. E^. India, we defer for the

present taking them into consideration , and proceed to the

Laccadives in the middle of the Indian Ocean , but only at be-

tween twentyfive and forty leagues distant from the supermarinc

coast of Malabar, and on a line of parallelism thereto, and

that, altho' the time has very probably been, when they Averc

lagoon reefs or [isles (N. B. Mr. Darwin is the first, to givc

them the name of //atolls,''"' which hitherto has been confined

to the Maldivian range) , they (the Laccadives) have long ceased

to be so, and the present isles are laid down on the leeward

(the N. En.) sides of their respective basement reefs ; the causc

,

for their being so situated, we have already indicated, in refc-

rence to the West Indian and some other areas of the inter->

tropical oceans, and on the same ground, with the Laccadives,

he may class the Cargados Garajos Isles and banks. As for

the Maldive range of lagoons Avith rings of isles placed around

their circumference , these, lying on the same line as the Lac-

cadives, or more exactly on the western side of the submarine

prolongation of India, and that line being seen to be bending

round in the Chagos, spreading out in the Seychelles, and

going on towards Madagascar, affords an indication of their

VUT. 3
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origm , to be hereafter more fully uoticed. We cannot however

agree witli Mr. Daiiwin, in taking an average breadtli of the

range, nor in crowding several of them together, because we

know, that they are on tvvo parallel lines, the eastern having

many more, and therefore being much longer than the western,

and, there being no more than nineteen altogether, if several

of them were crowded together, they could scarcely extend over

a length of four hundred and eighty miles, without leaving much

wider spaces intervening, than any that are actually to be found.

The northward prolongation of the New Caledonian reefs,

are not // toioards
^"^ but onwards , from the northern end of

that island, at which end, the central ridge is separated into

two , having a valley intervening between. On the submarine (1)

prolongations of these two ridges and valley, and on eminences

in the latter, those northern prolongations of reefs and isles

are in all probability based. We see no reason for assuming,

that the gradual subsidence of such an island as New Caledo-

nia could produce a range of lagoons, at all similar to that

of the Maldives, but we do see, the following reasons why it

could not. As soon as the bottoms of the lowest places of the

coast sunk below the level of low water spring tides, the coral

builders would commence their work, and elevate these (ac-

cording to Mr. Darwin's own assumptions) pari passie, with

the subsidence of the higher , and higher lands , so finally com-

pleting an unbroken line, or lines of reef, from the one end

to the other of the submerged island. Tor any // accidental

breaks," in the continuity of the reef," so formed, we cannot

perceive any reasonably assignable cause, always excepting Mr.

Darwik's earthquakes, of the Cocos and Vanikoro species,

nor even scarcely those, for the production of such unfathom-

ably decp and wide channels, as those between the Maldivian

atolls. l^arther, the assumption of a rent, or separation in such

(1) 1 picfer the term vsubrnarine" to submerged, because the laller in-

Tolvcs the assumption of the laiul having j)reviously stood aboye the sea,

•m assumption not to Le raade or granted , without pioofs , being adducible.
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a reef, becoming wider and wider, wc cannot admit, because

we know that the coral grows, not less, but more vigorously

on the sides of gatewaj'^s thau on the outer sides of the reefs,

so tending to üll up even original gaps, instead of leaving

rents to widen &c. On the whole view of the case, we are

therefore led to the conclusion , that Mr. Darwin has neither

shewn, nor can shew on his theory, any admissible grounds

for his belief, that any one great island, whether similar, or

dissimilar in. figure and dimensions to New Caledonia, ever

did occupy this part of the ocean, at least, in what m?ö call

//the recent period," that to wit, which has elapsed since the

era wherein the last, grand and general crash of the crust of

the globe occurred, whicli took place, subsequent to the de-

positiou of the coral measures and the other contemporaneously

formed strata.

XXIII. wLastly, to the extreme weslward , the coast of Afiica is closely

«skirted by coral reefs, and according to facts stated ia captnin Ü\tek's

»Yoyage, has probably been uplifted , wilhin a recent period. The same

»remark applies to the norlhern part of Madagascar and
,
judging from

» the reefs likewise at the Seychelles , situated on tlie submarine proUniga-

»tion of th.it graal island. Belvveen these two , N. N. E. and S. S. W.
»lines of elevalion , sotne lagoon and widely encircled isiands , indicate o

»band of subsidence."

We must note, that the upliffcing of Eastern Africa, and

also some of the other upliftings, must be surveyed more

fully, and we must observe that, when Mr. Darwin's theory

seems to need the admission of submarine prolongations, lie

adopts them most manfuUy, and on this occasion, he having

brought the one from Madagascar into the Seychelles , we shall not

have to bring that of India much farther, to reach the Chagos.

But the only lagoon isiands (Jaan de Nova and Cosmoledo)

which exist to the northward of Madagascar, do evidently re-

pose, not in his band of subsidence between Eastern Africa &c.

but , on this , his prolongation of the line of elevation. Of eie-

vated isiands lying on said band of subsidence, we know of

none, besides the Comoros, which altho' they have on parts o
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their shores fringing reefs and these in soine places projecting

considcrably far out, have none of them // widely encircling reefs"

of coral, 01' any other formation, consequently, do not, like

the proper encircled islands, afibrd secure and convenient

anchorages.

XXIV. » When we consider ihe nbseuce of widely encircling reefs and

slagoon islauds in the several archipelagoes and wide areas, where there

5>are proofs of elevalions , and on the other hand, the conyerse case of

» the absence of such proof, where reefs of these classes do occur togelher

5>wilh the juxlaposition of the different kinds produced by movements cff

»the snme order, and the syninietry of the whole , I think it will be diffi-

»cult (even independently of tlie explanalion it oITers , of the peculiar

» configuration of each class , to deny a great degree of probability lo this

»theory. lts importance , if true , is evident, because we get at one glance,

» an insight into the systera by which the surface of the land has been

»broken up , in a manner somewhat sirailar , hut certainly far less perfect,

» to what a geologist would have done , who had lived liis ten thoiisand

»years, and kept a record of the passing changes. We see the law almost

»established , that linear areas of great extent, undergo movements of an

»astonishing unifortnily and , that the bands of elevalion and subsidence

»alteruate. Such phenomena, at once irapress the mind with the idea of

»a fluid gradually propelled onwards, from beneath one part of the solid

» crust to anolher."

We have shown that lagoon isles and reefs are present

in situations, where Mr. Dakwin affirms that they are absent,

and we know so much of some of those areas, to which

he refers, as to induce the expectation, that if all were com-

pletely explored (which most of them have not yet been) , islands

widely encircled by coral reefs, would be met with, but, their

absence furnishes no proof that this theory of his concoction

is foundcd on truth, whilst it is fatally deficiënt , in not accoun-

ting for the construction of any of the lagoon islands, such

as the Cocos for instance, which he insist upon maldng a key-

stone to his theory , an // index" kc.

Wc therefore are, perforce of reasou, compelled to deny,

that it affords any recognizablc consonance to truth, and we

iarther opine, that, the laws of which he speaks, as having

almost establishcd, ncver v/ill bc so, whilst the life of the
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humau species cndures. The idea of" a Huid most gradually

(reo-ularly and coutinuouslj) propelled onwards, from beneath

one part of the solid crust to anotlier", but especialljs as

moving in vast undulations of elevation and dcpression, the latter

undisturbed by earthquakes and upheavals of low islands (1),

amounting to thousands of fect, has not yet been proved to be

the right one.

XXV. »I cannot at preseat , do more ihan allude to sorne of the resuUs,

»which ra;iy be deduced from these views. If we examine the points of

» eruplioa over the Pacific, and Indian Oceans , we shall find ihat all the

vactive F~olcanoes occur within the areas of elevation. (The Asiatic land

»must be excepted, innsinuch , aS we are entirely in want of informalion

»of all kinds respecting it). ün the olher hand in the great spaces sup-

»posed to be now subsiding, between the Radack and Dangerous Archi-

» pelagoes , in the Corrallian Sea , and araong tlie atoUs which front the

» V7est Coast of India not one occnrs. If we look at the changes of level
,

»as a conseqnence of the propulsion of fluid matter beneath the crust, as

» before suggested , tlien , the area to which the force is directed , might

»be expecled to yield more readily, than that , whence it was gradually

»retiring. I am the more convinced that tlie above law is true , because,

»if we look to other paris of the world
,
proofs of recent elevation alraost

«invariably occur , wliere there are active vents; I may instance the West

»Indies, the Cape de Verds , Cauary Islands, Southern Italy , Siciiy and

» olher places. But, in answer to this , those geologists who
,
judging from

» the isolaled volcanic mounds of Europe , were inclined to believe that

»tlie level of the ground was conlinually oscillating up and down, raight

»maintain that on these sarae wide areas, the amount of subsidence had

» been equal to that of elevation , but, that we possessed no means of know-

»ing it. I conceive it is by eliminating this source of doubt, that the

» alternale bands of opposite raovement , deduced from the configuratioa

sof the reefs , direclly bear on this law. I need not do more than simply

» state , that we thus obtain (if the view is correct) a means of forming

«sorne judgment of the prevailing movements , during the formation of

»even the oldest series, where volcanic ro ks occur interstratified wilh se-

»dimentary deposils."

Of course, allusion was all that could be made in this

abstract or resumé of the contents of so many chapters,

of the then forthcoming volume (made up on this department

(I) Vide the earlhquakes occurring under the Cocos , and the upheavals

of many low islands , as nlready mentioried.
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of the author's discoveries) without damaging it's iinportance

and therefore it's sale. But fortunately, this contains enough

of specimens, for cnabling us to pass judgment on the Avhole.

We should (as aforesaid) expect to find active volcanoes only

in elevated positions, whether Continental orinsular, i. e. on the

central line of direction, in which the volcanic upheaving force

was proceeding. If Mr. Darwin had brought forward , so much

of the information which he surely possesses, as should have

defined in latitude and longitude the whereabouts of his // Asi-

atic band" perhaps some items at least , of the total information

wanted, might have been supplied to him. As regards the is-

lands snpposed by him. to be now subsiding, we opine that the

inliabitants , may very safely take that supposition as being

nothing more than a supposition; many folks besides Mr. Dar-

wïN fmd little or no difficulty in convincing themselves, that

their favorite opinions are the truth, and nothing but the truth,

but, seldom find much ease or success in the attempt to con-

vince others, who liave adopted different and contravening con-

clusions. The word // answer" does not seem to be here used

so appropriately , as the word observe, or remark, would have

been. Howbeit if Mr. Darwin does not mean, what we in

common with captain Wilkes , and probably most of those who

have received the light of these lucubrations , suppose that he

did, namely, that an equalor proportional amount of subsidence

and of elevation is taking place, theu, pity it is, that he has

not told us what he did intend us to understand. '/ The vol-

canic mounds" in islands, are we presume, at least as mucli

isolated, as those that exist in the continent of Europe; if so,

the configuration of the reefs, must be admitted, only as neu-

tral spectators, not as active coadjutors in the establishing of

Mr. Darwin's law. We think, tliat we can on a very different

theory than his, obtain //some judgment" of the prevailing mo-

vements of the earth's crust, during the formation of all it's

series of strata, from the most primary, up to the latest sedi-

mentary deposit formation.

XXVI. » Any tliinj which ihrows liglit on ihe movcments of the ground
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«is well worlhy of consideraüon and the history of coral reefs , may , in

ï «nother raanner elucidate such ciianges in the older formations. As there

»is every reason to believe tiiat the lamelliforni corals
,

grow only abun-

»dantly at a srnall deplh , we may fcel sure where a great thiclcness of

«coral limestone occurs , that tlie reefs on -which the zoophytes flourished,

»n3ust have been sinking. Uutil we are enabled to judge by some means,

»whal were the prevailing movements at different epochs , it will scarcely

«everbe possible to specuLite with any safety , on the circumstances , vinder

»which the complicated European formations, composeJ of such different

«malerials, and in such different states were accuiuulated."

We have already shewn, that, admitting for the nonce,

Mr. Darwin's assertion, that the lamelliform corals only

can build up reefs to withiu the iiifluence of the action of

the billows of the sea , and can only live at depths of // say

tweuty fathoms" (which is as much as that inlluence extends

with power enough to break up, or displace mere accumulations

of the exuvia of shelly mollusks and corallines), it follows

that all of these, living at greater depths may lay, and very

probably have laid the foundations and iucreased the masses

upwards, until it had reached to the height at which those

efficiënt coral builders could go on with the work to comple-

tion. But, having himself subscribed to the opinion, M^hich is

held by many modern geologists, that the temperature of the

atmosphere , and consequently of the oceau , was much higher

,

during a former era of ages, thau it is at present, that higher

temperature, doubtless enabled all corals, and shelly mollusks,

to live and grow at proportionally greater depths, and he

must therefore admit this consequence, as another argument

against the correctness of his theory. Moreover, there is a

strong probability, that all the masses of existing reefs, as well,

as of //the great thicknesses of coral limestone," were formed

during that era of high temperature, an era for assuming the

existence of which, we have still more sufficiënt authority

than that of Mr. Darwin, or any other geologist whomsoever

he be.

XXVII. »Nor can I pass quite over the probability oftheabove Tiews

siilustrating those admirable laws , first brought forward by Mr. Lyell , of

»the geographical distribution of plants and animals , as consequent iipon
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» "eoloo-ical changes. Mr. Lessor has remarked , on the singular uniformily

»of the Indo-Poivnesian Flora, throughout the immense are.-» of the P.i-

»cific, the dispersion of forras havinp been directed against the course of

»the trade wind. If we believe that lagoon islands , those monumenls

sraised by infinite numbers of minute architects , record the forraer exis-

» tence of aa archipelago or continent in the central part of Polynesia
,

»whence the gerras could be disseminated , the problem is rendered far

5) more intelligible. Again if the theory should be so far established ,
as

»to allow us to proaounce that certain districts , fall within areas of ele-

»vatiou or subsidencc, it will bear directly upon that most mysterious qnes-

»tion, whether the series of organized beiugs, peculiar to some isolaled

»points, are the last remnants of a forraer population , or the first crea-

5>tnres of a new one , springing into existence."

These vie-ws, being as we have shewn, obtained, from

erroneous data, cannot at all illustrate any laws whatever.

Mr. Lyell's work brmgiiig forward laws of the geographical

distribution of plants and animals, as consequent on geological

chano-es , we have not seen , and therefore cannot here investigate,

but we have no doubt, that such laws have been established

and do exist. Mr. Lesson may have been, but Mr. Darwin

could scarcely be ignorant of the fact, that, the thermo-equa-

torial belt of westerly winds with easterly currents, is always

movins^ over a considerable space between the equatorial limits

of the trade winds, progressing flankwise, alternately from,

north to south, and vice versa, en suite of the solar declina-

tion, and extending nearly to, and at times in each season,

even beyond the tropic, over which the sun is, or has siiortly

been, in the Zenith. Consequently no problem exists to be

solved, with respect to the fact of the uniformity of the Indo-

nesian and Polynesian Ploras, even if the general climate of

both, were not as it is, one and the same, except in so far,

as mcre difference of latitude, between any two given localities,

may influenee thcir respective details. By these same thermo-

cquatorial winds and currents, doubtless the human population

of all Polynesia , has also been originally brought from the west-

ward. AVe now presume to think that we have in the course

of the foregoing remarks, cleared away the sandy foundations

on which Mr. Dakwin has erccted his thcorctical fabric, so lea-
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vino- i-t tottering to it's fall. If Australia be incluflcd in Mr.

Darwin's notion of isolated points, wc slioulcl have been obb'ged

by liis inforining us of any other, ofiering more ostensible rea-

sons for putting forward the mysterious question for a solution.

If that country be not incladed in his said notion, then we

wöuld ask why it has not ? certainly it affords a somewhat broa-

der ground for the discussion, than does tlft doubtful distinc-

tion of species, between the land turtles and a lizard or so,

of the Gallapagos Islands, and those of the germs to be found

elsewhere, and here; we may farther observe, with reference to

the foresaid question, that malgré the outcry raised by bigotry,

cant, and interested hypocrisy, against the work entitled // Yes-

tiges of Creation," its main principle, points to a solution,

at once asreeable to facts, and to the most elevated ideas,

which the human intellect can conceive of the Creator's omr

niscience, in creating organizations , capable of being developed

iuto variations of forms, aptitudes and faciilties, harmonizing

with the development of the capacities of the land, the water

and the atmosphere, by successive geological changes.

XXVIII. » Briefly lo recapitulate. In the first place, reefs are formeel

» around islands, or on the coasl of the raainland at that limited deplh

» at which the efficiënt classes of loophytes can live, and where the sea

» is shailow ; irregular palches may likev?ise be produced afterwards, from

» ihe effecls of a series of small stibsidences; encircling reefs, grand barriers,

»or lagoon islands , are raere inodificalions of one necessary result. Sc-

»condly, it can be shewn , on the above views, that the intertropical ocean

» throughout more than a hemisphere , may be divided inlo linear and pa-

«rallel bands, of which the al;ernate cues, have undergone wilhin a recent

« period the opposite inovemenls of elevalion and subsidence. Thiidly,

3> that the points of eruption , seem invariably to fall within areas subject

»lo propulsion from below. Fourthly , as the traveller who is an eye

» witness of some great and overwlielming earthquake, at one moment of

»time loses all former associations of the land being a type of solidity,

^so will the geologist, if he believes in these oscillations of level , the

»deeply seated origin of whicii is betrayed by their forms and vast di-

sraensions, perhaps be more deeply impressed with the neverceasing mu-

»tability of this our world."

Briefly to recapitulate. Reefs may and probably have been

commenced in great deptlis by the calcareous exuviae of all
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or raany of the creatures whicli livecl, or have lived in those

depths, and collected that earth in their shells, spines &c and

these foundations have been and are, by the gradual ascen-

sion of these remains, accumulated upon, until high enough

even for enabling Mr. Darwin's only efficiënt reefbuilders to

commence work and carrj it on to completion, i. e. to //the

level of lowest water spring tides" , his conclusion on this branch

of his theory, is therefore inadmissible. No evidence, worlhy

of recognition , has been adduced by him , at all capable of sup-

porting his assumption, that a series of small subsidences has

ever, any where, taken place, but even if that were taken for

granted, the production of lagoon islands, by taking as Mr.

Darwin has done, the Cocos for a specimen, cannot be, nor

has been a result of such, or any other sort of subsidences,

and we here defy him, to find a geologist, who having his

mind unbewitched (in favour of a theory of his own invention),

and keeping his eyes open, whilst investigating the formation

of the Cocos, shall, after doing so affirm, that he agrees with

Mr. Darwin''s conclusions, and can corroborate his assertions,

respecting them. Secondly, we have given some, and could

liave given more instances, of upheavals, alias propulsions from

below, (daring Mr. Darwin's recent period) wit/dn the great

area which he adduces as the most certain one of subsidence,

and as being the main foundation of his theory. Thirdly, we

have shewn, that lagoon reefs are standing on his principal area

of elevation. Vide the Brill in the eastern part of the Java

Sea, Rat island and reef off Bencoolen and Trieste reef and

islet on the S. W. Sumatran coast submarine extension; also

in Iiis elevation of the Eed Sea, extensive barrier reefs and at

least, one well defhied lagoon reef; and however bravely, on

false views , // ft may be shewn , that the intertropical oceans

may be divided &c", it cannot be even surmised, on any

truthful data. Pourthly, we have to remark, that if the

geologist has Information worthy of his profession, he needs

no theory, much Icss one, so wild, as worthless as this of

Mr. Darwin's conception, to be deeply impressed with the
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fact, that the levcls of sea and land are, in common wiih every

other created entity, always in a state of mutabilitj, motion

being the primary agent, employed througli all time, in tlie

evolutions of creation throughout the universe.



FLORAE AECIIIPELAGI INDICI

SPECIES NOVAE

Onlangs is hier ontvangen de eerste aflevering van Zollin-

ger's Systematisch es Verzeichniss der im Indischen Archipel in

den Jahren 1842— 1848 gesammelten , sowie der aus Japan

cmpfangenen Pilanzen, Zürich 1854 8». Door de welwillend-

heid van den heer Zotjjngee, was de redaktie in de gelegen-

heid nog voor de uitgave van gezegd werk in het 4e en 6«

deel van dit Tijdschrift de diagnosen mede te deelen van de

nieuwe Levermossen en Korstmossen in die Yerzeichniss be-

schreven. Thans neemt zij daaruit over de diagnosen der

overige nieuwe soorten, in dezelfde aflevering bevat,

A L G A E.

Cladopliora srimhawensis Sond. Bipollicaris , sordide YÏridis, ramosissi-

ma, fragillima; ramis ramiilisque strictis, subadprcssis, saepissime oppo-

sitis; articuüs elongatis, diametro 10-16-plo longioribus.

Ilabit. In rivnlis Ins. Sumbawr.e.

Eciocarpus indlcüs Sond. Bipollicaris vel ultra, caespitosns , dilute oli-

vaccus; filis decomposito-ramosissimis , ramis ramnlisque altcrnis, nltimis

subsecundis, articulis diametro subduplo longioribus; propagulis sessili-

biis ad ramulos superiorcs subscciinde dispositis , lineari-clavatis obtusis-

simis. t

Ilabit. Ad saxa calcarea pr. Pulu Kambing in Sinu Bima ins. Sam-

bawae.

Sargassum suhfalcatum Sond. Caule brevissimo ; ramis pluribns siibflexu-

osis comprcsso-planis apicc tcrctiusculis; foliis oblongo-lanceolatis (1^—

2

poll. longis, 3-4 lin. latis), superioribus subfalcatis brevioribus, omni-

bus obtusiasculis margine denticulatis cvancscenti-costatis glandulosis; ve-

siculis in petiolo, ipsis triplo breviore, subspliaericis pauciglandiilosis mu-

tipis intcrdum submarginatis; rece])taculis cylindricis subclavatisvc iner-

mibus vel apiccni versus subdcntatis supraaxillaribus solitaviis furcatis,

in raccnium laxum pubapbylluni vcsicnlifcrum dijiositis.
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Ciiulis bilinearis, basl scutatus. Rami pvope basiri eire. 11 lin. liiti.

Folia disticlia. Rcceptacula 2 lin. loiiga. S. ilidfoUo Ag. non absimile.

Ilabit. In rivulo Mata Ins. Sumbawao.

Gymnogmigus jai'anicus Sond. Pronda cacspitosa, 2-3 pollicari , coria-

cea, teretiuscula, exsiecata fusco-purpurea, subcompressa, basi indivisa,

apice pauciramea, dichotomo-fastigiata, segmentis inferioribus 4 lin. latis,

terminalibus abbreviatis dimidio angustioribus obtusiusculis; cystocarpiis

solitariis paucisve, hemisphaerice prominentibus. Structura G. capcnsis.

Habit. Ad rupes littoris Javae austro-orientalis, provinciae Malang.

In Sinu Bima, Ins. Sunibawae.

Gelidium Zolüngeri Sond. Fronde plana, purpurea, circumscriptionc or-

biculari, distiche ramosa, basi subcostata; ramis (l|-2 pollicaribus) bi-

tripinnatifidis, axillis obtusis, segmentis alternis integerrimis, primariis

lineam latis, ultimis brevissimis obtusis emarginatisve; fructu . . . Habitu

Thysanocladii, structura Gelidii.

Habit. Ad rupes littoris Javae austro-orientalis provinc. Malang.

Gigartina Chauvini J. Ag. var. javanica Sond. Frons ultrapedalis,

pollicera lata, e disco non prolifera, margine ciliata, distiche pinnata,

pinnis patentibus lanceolatis linearibusve attennatis. Color et substautia

G. Chauvini peruanae! Fructus? An sp. diversa?

Habit. In Sinu Pampang, provinc. Banjuwangi Ins. Javae.

Mhodomenia javanica Sond. 2-4 pollicaris; radice scutata; frondc csti-

pitata coriaceo-membranacea, livide purpurea e basi cuncata lincari, 3—

4

lin. lata, sursam dilatata, bifida vel trifida, axillis acutis, laciniis ob-

longis vel sublinearibus obtusis integerrimis rarissimc subdenticulntis, iu-

divisis vel (in spec. majoribus) iterum dicliotome divisis, laciniis lincari-

bus; coccidiis lïemisphacricis, carpostomio pertusis, in disco frondis spar-

sis.

Affinis JR. Uffulatae Zanardi et i?. Palmetiae Ag.

Habit. Ad rupes littoris provinc. Malang.

P U N G I.

Eurotium margaritaceum Lév. Ecceptaculo floccoso albo rcpcnte parvo

,

conceptaculis sphaericis glabris subnitidis albis, sporis minutis globosis

levibus byalinis.

Habit. Ad lignum putriduni Montis Prabakti , Javae occidentalis, 3000'

Asa-oë multiradiata ZoU. Stipite cavo spongioso-bullato dilute carneo,

receptaculo stipite continuo ore subconstricto patcUiformc exjilanato 10-

fido, lobis bipartitis s. subinacqualitcr 20-fido sinubus repandis, lobis

subulatis tcretiusculis acutis; facies iuferior colore stipitis, superior mi-

ni ata.

Ilabit. lu montc Gcdcli ad terram 4500"'.
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l'kailas bambusinns ZoU. (Cj'iiopliallus) vulva coriacca sordidc albidu ir-

rcgulariter laccra, interiore bicviore tenuissima alha ; stipitc tercti losco

dcorsunx teiuiiore et pallidiore clastico cribroso, capituli stipitc toutiguo

conioo acutü irupcrvio tuberculoso intense purpureo.

Habit. Ad Bainbusas emortuas prope Bogor (Buitenzorg).

' Plilchopliora riigulosa Lev. Pileo membranaceo obtuso campanulato co-

riaceo treraelloso e vertice depresso ad margiiiera inerassatum undulatum

rugoso-sulcato, cinnamomeo, liymcnii lugis vix prominulis pallidiusculis,

stipite stricto coriaceo nudo fistuloso
,
pileo concolori.

Habit. Ad tcrram in monte Prabakti 2500'.

Tlielephora (^Stereum) Friesi Lév. Pileis sessilibus applanatis reflexis late-

re eonnexis concentrice sulcatis sordide cinereis strigoso-spongiosis, hy-

menio glabro zonato violaceo-purpurascente e basi ad marginern flaiumc-

um costato.

Ilabit. Ad arbores Javae.

Tlielephora spongiosa Lév. Pileis imbricatis sessilibus reflexis membrana-

ceis flexilibus subsulcatis tomento strigo acruginoso vertitis , hymenio in-

aequabili albo.

Habit. Ad truncos Pandani in hortu Bogoriensi.

Merulius cuticularis Lév. Pileo sessili membranaceo tenui sul)pellucido

orbicuiari resnpinato nudo albo inaequabili puncto centrali adfixo
,

plicis

c centro radiantibus obtusis anastomosantibiis cellulosisque pallidc flavig.

Haljit. Ad Bambusas emortuas.

Polijjyorus (Trametes) fitscellus Lév. Pileo sessili suberoso semiorbiciilari

convexo zonato libroso-aspero basi gibbo fusco margine acuto
,

poris mi-

nutis rotundis aeie obtusis intus contentuque pileo concoloribus.

Habit. Ad arbores emortuos prov. Bari, ius. Flores.

Puli/porus lenziteiis Lév. Pileo suberoso ap. planato depresso nudo zona-

to albido latcrali vel stipite brevissimo basi dilatato suffulto, poris hexa-

gonis sat magnis acie acutis ochrolcucis versus marginern sublamellatis.

Habit. Ad arbores putridos in prov. Lampong, ins. Sumatra.

Pohjporus manuhriatus Lév. Pileo coriaceo reniformi convexo azono le-

vi sanguineo-atro lanato, stipite dorsali marginall elongato cylindrico

glabro, pileo pallidiori basi dilatato, poris albis vix conspicuis arie ob-

tusis contcntu albo.

Hal)it. Ad arbores prov. Lampong.

Ilexayona tabacina Lév. Pileo membranaceo sessili vel basi protracto te-

nuisime zonato liirsiito umbrino, poris hexagonis acie acutis saturatiori-

bus versus marginern acutum substerilem ferrugineis.

Ilabit. Ad arbores in monte Prabakti 3000'.

LailiuuH braccalua Lév. Pilco submembranaccu icuto convexo profun-
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de umbilir-iito tomento fusco setisque apice coniiiventibus obtecto, stipi-

te tereti ligneo pileo conformi, laniellis confertis angustis polyJyiiamis

decurrentibus basi stipitis indumento definite velutis.

Habit. Ad lignum emortuura pr. Sangar, ins. Sumbawae.

Lentinus dichrous Lév. Pileo coriaceo profunde infundibuliformi azono

stipiteque elongato cylindrico aequali farcto strigoso setaceis (setis soli-

tariis) fusco-cervinis, lamellis confertissimis temiibus poJj^djmamis decur-

rentibus albis acie integris , basi strigosis.

Habit. Ad lignum emortuum pvov. Sangai".

M U S G I.

Fissidens Zippdianus Dz. et Mb. Dioicus; laxe caespitosus, crectus,

vage ramosus, rarius simplex, laxe foliosus: folia 10— 20 juga, remota,

versus ramorum apices majora densiusque approximata, in planta fructi-

fera subcomose conferta, horaomalla, siccando crispato-tortilia, apice in-

curva, lineari-lanceolata, acuta, immarginata, costata, costa valide rufes-

cente ante apicem desinente, subintegerrima, dense et rotundate areola-

ta, subopaca; lamina folii mï^mz concava, superne carinato-complicata,

ultra medium producta; lamina dorsalis ad costae basin enata ibidemque

subrotundata angusta, dein parumper dilatata; r.apsula in pedicello elon-

gato flexuoso erecta, oblonga vel oblongo-cylindrica; operciilum convexo-

conicum, rostellatum, rostello subuluto subobliquo; calyptra conico-dimi-

diata, basi laciuiato-fissa.

Habitat insulam Javae, ubi primus Icgit Zippelius. — Barhulae inflexae

Dub. admixtum ad rivulum prope Bautarpëté Zoll. Nro. 1537.

Schistomitrium rohuslian Dz. et Mb. Dioicum, laxe caespitosum, robus-

tum; caulis erectns, subsimplcx, apice subfasciculatim innovans, sterilis

dimidio humilior adscendens di-vel tiichotome et densissime ramosus,

teres, turgidus; folia e luteo sordide glauceseentia, senio fusca, undiquc

densissime imbricata, erecto-patula, subsecunda, magna, e basi angnsta

caulem amplectente oblonge lanceolata, obtusa subito iu mucronem bre-

vem fascidulum terminata, valde concava, marginibus late et tencrrime

limbatis exstantibus, versus apicem marginibus prorsus involutis fistuloso-

concava ibidemque immarginata, integerrima, ecostata, e strato duplici

laxo composita, cellulis liexagono-subquadratis; capsula iniiovando latera-

lis, breviter pcdicellata, oblongo-cylindrica, angusta; operculum conico-

subulatum, rectum, capsulae longitudinem fere adaequans , calijptra coni-

co-snbulata, laevis, basi ciliato-fimbriata: peristomii dentes sedecim con-

niventes, apice porum nodulosi.

Habitat insulam Javae, ubi primus legit Teijsmann.

Obs. Species proxima Schistomitrio specioso Hampe, quod vero differt,

foliis piliferis, obtusissimis, duplo brevioribus et latioribus, haud margi-
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iiatis, in apicc innovaiitc caulis tantum porum secundis; peristoinii den-

tibus multo brcviuribus.

Stligeria apicidata Dz. et Mb. Dioica, pusilla, dense caespitulosa , ob-

scure viridis, erecta, simplex vel innovando dichotomc ramosa, ramulis

erectiusculis saepiusque iterum diehotome innovantibus fastigiatis ; folia

undiquo inserta, versus apicem caulis et ramorura longiora et in comam
pericliactialem conferta, erecta, stricta, siccaudo incurvo-tortilia, cauli

arcte adnata, linearia, obtusa, cellulis paucis hyaliuis saepeque difFrac-

tis acute et brevissime apiculata, costata, costa valide ante apicem desi-

nente , carinato-coneava, grosse praesertim in costa papilloso-scabra, basi

laeviuscula, sub majori augmento cellulis prominulis profunde crenulata,

subopaca; areolatione e cellulis minutis, quadrato-subrotundis, valde chlo-

rophyllosis, versus basiu sensira pellucidioribus, iu basi ipsa inanibus

clongate quadratis laxioribus; capsula in pedicello erecto laevi parum

flexuoso brevi erecta vel paullo inclinata, oblouga, cylindrica, laevis,

leptoderma, exannulata; opcrculum conico-rostratum , oblique incurviuscu-

lum, capsula brevius; peristomium simplex, breve, e dentibus 16 érec-

to-conniventibus, basi membrana brevissima unicis, bicruribus, cruribus

teneris fragillimis papilloso asperis.

Ilab. Java.

Bartramia javaniixi Dz. et Mb. Dioica, laxe caespitosa, adsceudcns vel

erecta, inferne dense radiculosa, laete viridis, laxe foliosa, vage vel sub-

fasciculatim ramosa; rami plerumque fastigiati , aeque ac innovationcs

radiculosi , erccti, apice comoso-stellati; folia e basi erecta caulem vagi-

jiante undiqiie patcntia, falcato reflexa, siccando laxe incumbentia et tor-

ta, lanceolata, costata, costa valide apice serrulata excurrente carinato-

complicata, margine valdc rcvoluta, versus apicem remote et simpliciter

serrulata, laevia; areolatione e cellulis minutis, quadratis, densis, in ba-

si majoribus et laxius dispositis, utriculo primordiali viridissimis; folia

perichaetü similia, at basi latiore e cellulis pellucidioribus laxiusque dis-

positis tcncrius rcticulata; capsula in pedicello capillari erecto parum

flexuoso erecta vel obliqua ovato-subglobosa, rubro-fusca, profunde sul-

cata, ejfannulata; peristomium duplex, breve j exterius e dentibus sede-

cim lanccolato-acuminatis, trabeculatis , linea divisuriali destitutis, laevi-

bus, subhorizontaliter conniventibus; interius e membrana lata, altius

exserta, scdecies plicata, apice in processus sedecim bicrures^ producta,

interjecto ciliolo.

Ohs. Species proxima BarLrarniae Oederi Sw. Diflcrt autem jam satis

florescentia dioica, folii minus profunde scrratis eorumdemquc dircctioüe

squarroso-reficxa.

Habit. Java.

Bartramia prahukiiana Dz. et Mb. Dioica, laxe caesptiosa, humilis,

caulis c basi dccumbente adsceudcns vel crectus, tomento dcnso ferrugi-

nco ad apicem usquc invcstitus, innovationibus ramulisve stellatim dispo-
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sitis luteo-viribibiis f.'sciculiito-ramüsiis; folia couFerta, erect0-i)aliila , stric-

ta, comalia reliquis paruiii longiora, oviito-lanceolata , costa lriiijj;o excur-

rcnte et parum flexuosa piliformi-cnspidiita , carinato concavinsculii inaTp;i-

iie panuii vevoluto reinote denticulata , doiso pvaesi.'rtiiii in costa papil'mso-

scal)ra, areoUtioue e cellulis elongiite quadratis , ad bnsin tüUii p:uiiiu

latioribiis; füüa perichaetii e basi latiore loiiy;ins et teneriiis cuspidata ,

capsula iii podicjllo basi gcniculato , firnio, -valde elmijrato, flcxiu;so

;

siccandi) hand toitili, apice inorassato, oblujue eiC''to hoiizuntalis, nmgis

iiiinusve veiitricüsa, profuiide suli-ata, subspiiaerica; opercwluni convexuis-

cuium, breviter mamillatuni
;
peristomiiim duplex: exterius e dentibus se-

decim ere<;to-incurvis , lanceolatis, trabecnlatis , linea divisiiriali notatis;

inierius c menibrana liitea, altius exseita, sedeeim plicata, apice iu pro-

cessus totidem bicnn-es prodiicta iiiteijei-tis ciliolis 1-2.

Ohs, Affinis Bm-tramiae rigidae D, Not.
,
qiiae florescentia moiioioa jam

sufficientem notam differenfialem largitur.

Habit. Ad riipes montis Prabakti , Javae instilne.

Tricliostomum hrintjimjlanmn Dz. et Ml>. Dioiciiin, grecariuiii , Icrres-

tre , hurnile, evectuui, sim])Iicissimiim vel innovando infra cuniani peri-

fliaetialein subdicliotome ramiilosiini; foüa pattila vel subsquarrulose re-

curva , siccitate tortilia, inferiora miiiora, snperiora sensini longiora et

in comani stellatam congesta lanceolata, acntiiisc ula, sublaevia, costata

,

costa valida c-oncolori apiceni plaiiiusciiluin attingente jirüfunde carinata,

niargine parum flexuoso revoluta, integerrima vel sub inajoii augnieuto

apioa nonniimquam oellulis prominuHs subdenticiilata, areolatione e cellu-

lis basi rectangiilaribus elongatis pclliicidis, superiie minoribus qiiadrato-

subrotundis chlorophyllosis semipellucidis; folia comae periehaetialis lon-

giora, intiii.is diiobus fonvokitis vagimilain et pedioelli basin vaginanti-

bns, basi laxius et pelliicidius areolata; capsula in pedicello elongnto.

planta ipsa bis terve altiore rubro-piiipurco lacvi flexuoso et siooando

valde tortili magis rainusve inclinata, si>'fando liorizontalis, basi subin-

aequalis, cylindrica, laevis , sii'cando angustata et versus apicem siibte-

tragona, exannuJata; peristomii dentes erecto-re^urvi , si(;cando erecto-in-

curvi, capsulae orificio iiiterno demissius inserti , lutco-rubri, perforati

vel ad basin usque bierures, papilloso-rugulosi.

Habit. Ad montem Krintjing 6000,'".

Didymodon cnspidatum Dz. et Mb. Dioicum, laxe caespitosnm , fragi-

le , luteo-viride, laxe foliosum, dichotome ramosum, flexuoso-eicctum

;

folia inferiora breviora, superiora sensini longiora, e basi breviter vagi-

naiite erecta patentissinia, flaccida, varie tortuoso flexa, siocando cinlio-

so-iortilia, angusra, elongate lineari-acuuiinata, costata, costa valida in

ciispidulutu bijaliuum excurrente, papillosa, carinato-complicata, niargine

undulato cellulis prominulis crenulata; areolatione e cellulis confertis nü-

nutis quadrato-subrotundis valdc chlorophyllosis subopacis, in folii bnsilari

parte laxioribus inauibus elongate hcxagono-qu idratis; folia pcrichaerii bn.si

YIII. \
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paullo latiora ccterura caiilinis similiü; oajisula in pcdicello kevi cnpilla-

ri lute.'cjiite mediucri erecta cylindnicju, parva, leptüdermn, pallide fiis-

ca, laevis, cxannulata; peristomiiim simplex, orificio capsulae interno in-

scituin, breve, e dentibus scdecim tciieniniis, erccto-coniiiventibus, stric-

tis, aiigustis, seniipellucidis, pallide liiicis, e basi iatiusi-ula brevi linen-

ribus, obtusiusculis, laevibus, inacqnaliter articulatis, linea divisuriali bic

illic uotatis; opereuUim et Ccalyptra dcsuiit.

Habit. insulam Javae, Bnjo Decaisnei admixUim.

Obs. Planta inascula femiiiea laxiii3 foliosa, iiifra gemmani floriferara

innovans et hine diidiotome ramosu; gjminubie fluriferae paiicifoliae; fo-

lia e basi latiore valde concaA^a hyalina laxe retieulata snbito elongate

linearia, recurvo-patentia, intimis margine ciispato-undulatis. Arcbego-

nia pliirima, 20 et ultra, parapbysibus niultis fiiiformibus teiieris pauUo

brevioia.

Racomilrium javanicum Dz. et Mb. Dioicnm, laxe caespitosum , liiteo-

viride, senio nigrescens; caulis dicbotouio ramosus; raini subfasciculati

,

fastigiati vel inaeeiuales ; folia dense conferta, patenti-recurva vel siccitate

inpriuiis uncinato-seounda , lanceolato-aciiminata obtusiiiscula et miitica

vel pilo hyalino plerumqne integerrimo tenninata, integerrima, carinata,

margine reflexa, costata, costa valida iiifra apicem evanida, areolis om-

nibus elongatis angustis et valde siuuosis; capsula in pedicello laevi sic-

citate tortili erecta, rubro-fusca, ovali-cylindrica; operculum subulatum,

rcclinn; calyptra conico-subulata, apice asperula.

Habit. insulam Javae, ubi primus ditissime fructificans legit Tetsmann.

Ohs. Affinis Rhacomitrio fasciculari et heterosticho Brid. Ab hoc differt

statula robustiorc, foliis longioribus minusque elongate piliferis; ab illo

discrcpat foliis uncinato-secundis, plcrumque byaliuo-acuminatis, capsula

altius pedicellata; ab utraque areolatione foliorum diversa.

Distichophyllnm (^MniaJelphus) nanum Dz. et Mb. Dioicuni; caespituli

humillimi, molles, lacte virides, laxe cobaerentes; caulis fragilis, de-

pressiusculus, radioulosus, complanatus, simpliciusculus , vel subdichoto-

rae ramulosus; folia caulina octofaria, e basi brevissime et angu'stissime

spathulata subrotunda, cuspidata, cnspido recto vel varie flexo , ubique

flavo-marginata, integerrima, concaviuscula, costata, costa tenui ad me-

dium vel paullo ultra producta, areobitionc e cellulis laxiustulis limpidis

aequalibus hexiigono-subrolundis , in fjlii ba.^i et juxta costam laxioribus

elongate hexagonis; folia perichaetii pauca, oblonga, laxissimo retieulata,

ceterum caulinis similia; capsula in pcdiiello brevi rubro-purpureo laevi

geniculato-adscendetite apice arcuato et in colliini dilatato inilinata, ovato-

suhglobosa, dein obconica, siccitate infra oriücium constricta, scabrius-

cula, fusco-purpurea; operculum conico-rostratum, rostro subulato recto,

capsulara longitudino subacquans; calyptra glabra, conico-mitraefurmis,

basi lungo fimbriata.

Oba. Species intermedia inter DislichophijJlum cuspidatum Dz. et Mb. ol
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Mniadelphum jungermannioïdam Miill. DiiFert a. D. spnthulato st:itnra mi-

nori, foliorum forma, capsulae pedicello laevi, a Mniadelpho jiingerman-

nioide foliis cuspidatis nee mucronatis , costa foliorum ad medium vel

parum ultra producta, foliis pericliaetii haud vaginantibus.

Habit. Ad montem Salak, Javae insulae.

Hypnum kuripanwn Dz. et Mb. H. plumuloso simillimum; sed minus,

rami laxe plumulosi e pinnularum numero duplo fere minori compositi ,

capsula gracilius pedicellata. Jlypnum grafurn f^ Dz. et Mb. in Sched.

Habitat ad rupes calcareas Kuripan; ad arbores montis Semeru , altit,

4000'.

POLIJPODIACEAE.

Polijpodium dimorplmm Zoll. P. fronde dispari , sterili , sessili ovato-ob-

longa pinnatifida, laciniis digitiformibus obtusis, fertili elongata profundc

remoteve pinnatifida laciniis aculis integerrimis rhomboidale- areolatis

,

oris solitaris immersis rhachi glabriuscula approximatis.

Habit. In sijlvis Javaè.

Polijpodium rectangidare Zoll. Fronde longiter stipitatamembranacea pin-

nata hirsuta, stipite angulato basi nigrescente superne rhacliique hirto

,

pinnis horizontalibus sessilibns superioribus conflucntibus, inferioribus sub-

pinnatifidis subinvolutis lato-triangularibus infimis majoribus auriculiformi-

bus, soris majusculis ad angulum laciniorum solitariis.

Habit. Ia arenosis ad flum. Tjappus, ad montem Salak.

Polijpodium siibsecundo-dissectum Zoll. Valdo affinis praecedenti sed

differt: fronde bipinnatifida setis longis adspersa
,
pinnis lineari-lanceolata

deorsum membranaceo-marginata solum apicem versus dissecta, laciniis

subspatliulala acuta, integra.

Valde affinis P. millefolio Sed.

Hab. In Hortu Bogoriensi.

Polijpodium lampongcnae Zoll. Prope P. subauriculatum El. ponendum.

Fronde dispari, utraque pinnata, pinnis liueari-lanceolatis superioribus cum

fcrtilibus (angustioribus) subensiformibus sessilibns cordatis deorsum sub-

auriculatis, venis tenerrimis approximatis anastomosantibus glabris nitidis,

rhachi angulata sparse paleaceo-villosa, soris obsolete 3 serialibns.

.Habit. In ripariis prope Telokbetong prov. Lampong, Sumatrac insulae.

Lomaria mollis Zoll. Fronde pinnata, pinnis ovato-lanceolatis acumi-

natis basi subobliquis acutis , crasse areolato-venosis supra nitidis infra

rhachique moUissime tomentosis.

Habit. In sijlvis Megamendong, Javac iasulae.

Nephrdepis celebica Zoll. Fronde pinnata, pinnis lincari-lanceolatis en-

^iformibus, inferioribus decrescendbus obtusis, glabris obscure viridibus



snpra niteniibiis, sessiübus covdatis, cleorsiim rcniformi-auiiculatis, obso-

lete repandi'i, soiis niiiiutis- biserialibns , ihncbi minutisbinie bii'sutula.

Habit. Ad catanict. propo Maros, ins. Celebes.

LIJCQPODIACEAE.

Selaginellajungermannioichs ZoU. I—2 pnllicrtiis olivncca, canle ritido fi-

liformi olivaceo-rufescente, foliis bifmiis ciimidiato-ovatis obtusis pateniibus

biisi deciirrciitibus margine siipeiiore et ad apicem remote dentutis, spicis

lilit'orniibus sqiianiis bifaiiis ovatis obtusis iiUegiis basi subtubulo&is.

Habit. Ad arbores inter niuscon ad moiKem Salnk 6000'

Selaginella hijpnoides Zoll. 1—2 pollicaiis erecta foliis bifaiiis pelliicidis

ovatis aciiiis Ciiiiaatis ad marginciii et caiinam subdentatis (sub lente} vix

dccurrentibus, capsulis axillaiibiis scininibiisque squatnis fertiibus folio

duplo-niiiioribus augusiioribus deiiiiculaiis adpressis. L. pygmreum ZM. oiiiu

in K. G. Aich. N. I. 1845 p. 207.

Hab. In lupibus monti» Poiiaiigungan 400U'.



OVER DEN INVLOED

DOOR VERMINDERING OF UITROEIJING VAN

HOTJTBOSSCHEN
UITGEOEPEND OP HET KLIMAAT.

DOOR

»r. P. li". H. ITllOIVinERe

Tot eene geleidelijke behandeling van dit onderwerp, tot

eeue bepaalde waardering der invloeden, waarvan sprake is, zal

ik in dit berigt den zin van het woord //klimaat"

Vooraf eenigzins ontleden , en de aandacht vestigen op zijne

hoofdverdeelingen , om daarna

,

Ten tweede, aan te tooiien, in welken zin het klimaat wordt

aangedaan door de aanwezigheid der bosschen,

Ten derde, te vermelden en toe te lichten, welke verande-

ringen er in het klimaat, het voorkomen en de vegetatie van

verschillende landen, door vermindering of uitroeijing der bos-

schen ontstaan zijn, en dan,

Te)i vierde, met betrekking tot Java, de vraag behandelen,

in hoeverre het uitroeijen der bosschen noodig of nuttig is.

1. // Klimaat" zou men kunnen noemen : een veranderlijk voort-

brengsel van temperatuur, vochtigheid, elektriciteit en winden

of luchtstroominfren , dat door onze zinnen wordt waargenomen.

De warmtegraad of temperatuur, die eene zekere streek
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lands in verschillende tijden des jaars bezit, is als de hoofd-

oorzaak van zijn klimaat te beschouwen. Naarmate eene

plaats meer of minder geografische breedte heeft , of wel

,

bij gelijke breedte, meer of minder hoog boven de oppervlakte

der zee ligt, wordt er door den grond eene verschillende

hoeveelheid zonnewarmte terug gekaatst en aan de lucht me-

degedeeld;— eene hoeveelheid, voor dezelfde plaats weder ver-

anderlijk met de deklinatie der zon-

Een eerst uitwerksel der warmte op onzen aardbol is damp-

vorming, overal en naarmate op of in den bodem water aan-

wezig is. Die damp, bestaande door de afstootende kracht der

warmte, welke tusschen de vochtdeeltjes werkzaam is, dringt

met ongelijke snelheid in de onnoembaar kleine ruimten, die

wij ons tusschen de stofi'elijke deelen der dampkringslucht moe-

ten denken.

Naarmate het vocht, waaruit die damp geboren wordt, eene

sterkere verhitting ondergaat, wordt de laatste sneller verspreid,

en ontvangt de lucht er, in gelijke tijdruimte, eene grootere

hoeveelheid van. In zooverre hangt dus de vochtigheid des

dampkrings af van de temperatuur eener plaats.

Doch zeer grooten, dikwijls overwegenden invloed heeft daar-

op de gesteldheid des bodems, de verhouding van land en wa-

ter, de aard en hoeveelheid der gewassen. De reden daarvan

is klaar. Wanneer de hoeveelheid vochts, op eene plaats van

hooge temperatuur, kleiner is, dan die op eene andere van

mindere warmte, dan zal er op de laatste eene veel duurza-

mere ontwikkeling van dampen zijn. Dus zal, na eenigen tijd,

de lucht boven deze plaats eene grootere verhouding van damp

bevatten. Hierbij komt nog, dat, daar bij hoogere warmte

de dampen , door grootere elasticiteit , sneller omhoog stijgen

,

zij zich ook verder van de aarde verwijderen, waardoor, in

een gegeven volumen lucht, de verliouding aan dampen boven

de warmere plaats nog minder wordt.

Door dit tweede bestanddeel wordt dus de mogelijke ver-

scheidenheid eens klimaats schier onbepaald vermeerderd. De

terugwerking der vochtigheid op de temperatuur der lucht draagt

nog verder hiertoe bij.
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Vocht kan niet in damp overgaan, zonder eene hoeveelheid

warmte op te nemen, die aan de hoeveelheid damp, bij gelijke

drukking, beantwoordt. Naarmate er dus meer damp in de

lucht boven eene plaats ontstaat, wordt er meer warmte ver-

bruikt, om dien voort te brengen. Deze warmte, met den

damp verbonden zijnde, verliest haren invloed op gevoel en

thermometer;— zij is van vrije, in zoogenaamde gebondene

warmte overgegaan.

Dat de lucht door de warmte wordt uitgezet, dat is, de

tusschenruimten harer deeltjes vergroot worden , is de oorzaak

,

waarom warme lucht meer damp kan bevatten, dan koudere.

Wordt derhalve de luclit zooverre afgekoeld, worden die tus-

schenruimten zooveel verkleind, dat zij door de aanwezige hoe-

veelheid damp geheel worden aangevuld, dan is de lucht er

mede verzadigd.

Zoolang deze grens niet overschreden wordt, blijft de door-

schijnendheid der lucht onveranderd, want damp zelf is door-

schijnend; doch gaat die afkoeling nog verder, dan wordt aan

den damp zeiven een gedeelte of al de warmte onttrokken, die

hij vroeger had opgenomen. Zijne onzigtbare deeltjes , niet meer

door de afstootende uitwerking der warmte van elkander ver-

wijderd, vereenigen zich tot kleine, zigtbare, lucht omsluiten-

de blaasjes. Deze trekken elkander aan en vormen of m^oI-

ken, op ongelijke hoogte boven de oppervlakte der aarde zwe-

vende, of nevels, die tot op den bodem dalen.

Deze wolken en nevels benemen der lucht hare doorschijnend-

heid, en bemoeijelijken dus het doorstralen der warmte. Dit. is,

bij dag, eene bron van afkoeling voor den bodem, zelfs als

die uit water bestaat nog zeer merkbaar.

De doorgaans bewolkte lucht boven de Eio Negro (onder

den ekwator) is oorzaak , dat haar Avater eene gemiddelde

temperatuur heeft van slechts 23°9 C, terwijl dat van de

Orinoco, (op 4° tot 8° n.b.) , onder eenen helderen hemel,

Z7% lot 29°5 C. teekent. Wanneer dus de lucht boven eene

plaats bewolkt is, dan kan zij, bij dag, niet zooveel vocht

opnemen, als in den staat van helderheid.
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Maar eene andere terugwerking volgt hierop, in tegenover-

gestelden zin
,
gedurende den nacht. In dit tijdperk , wanneer

het land de warmte, gedurende den dag van de zon ontvan-

gen, voor zoo verre het die in zich opnam, weder aan de

nu koudere lucht afgeeft, wordt op plaatsen, waar de grond

jiiet tot op zekere diepte ten eeneniale droog is, vroeger of

later daauw gevormd.

Dit is een zigtbaar bewijs der warmteuitstraling van den

grond; want daauw kan alleen daardoor ontstaan, dat de grond,

na zonsondergang, kouder wordt, dan de op hem rustende

luchtlaag. Daardoor moet deze, naarmate zij meer of minder

Avaterdamp bevat, en naarmate de grond meer of minder snel

zijne opgcnoraene warmte weder afgeeft, ook meer of minder

spoedig dien damp verliezen , welke zich dan , in kleine water-

dropjes, meest op geïsoleerde, slecht warmtegeleidende punten,

zoo als gras en struiken, nederslaat.

Maar de gelegenheid tot warmteverlies van den grond door

-uitstraling, gedurende den nacht, staat in onmiddellijk verband

met de helderheid en kalmte der lucht. liet is bekend, dat

men een plekje gronds slechts met eene mat of een ander voor-

werp, op één lx twee voet hoogte, behoeft te bedekken, om

aldaar de daauwvorming te verhinderen. Dit ontstaat, door

dat de van den grond uitgaande warmtestralen weder grooten-

deels naar den grond worden teruggekaatst, en dus zijne afkoe-

ling bijna geheel verhinderd wordt.

Wat nu zulk eene bedekking op kleine schaal uitrigt, dat

doen de wolken in het groot. Zij stellen zich tusschen de op-

pervlakte van den grond en het vrije hemelruim, en zenden

de warmte terug, welke de grond, reeds nabij zonsondergang,

door uitstraling zou verliezen.

De afkoeling wordt dus grootendeels belet, en wij hebben

zoele of minder koude nachten ook dan, wanneer de zon aan

gene zijde van den ekwator is.

AVordt, door dadelijk afnemende warmte of vermeerderde

dampvorming, het daauwpunt der lucht bereikt, dan slaan zich

de dampen, waaruit de wolken bestaan, als vloeibaar water ne-
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der, het begint te regenen. Daarmede ontstaat eene nieuwe

teru2:werldng op de warmte, die van afkoelenden aard is. Dit

is te voelbaarder, naarmate de regen van grootere hoogte valt,

oradat met de verheffing boven den grond, het luchtruim zelf

kouder is, en de wolken daarin deelen. Maar die afkoeling is

ook een gevolg van de verdamping, welke het afgestorte water

op den grond ondergaat. Het verbindt zich daartoe met een

gedeelte warmte, en onttrekt die dus aan onze waarneming,

Bij nachtelijken regen kan zeker deze oorzaak van verkoeling

niet werkzaam zijn.

De reaktie, door de vochtigheid der lucht op hare warmte

uitgeoefend, is dus van verschillenden aard. Als nevel, werkt

zij steeds verkoelend, omdat die ons in dadelijke aanraking-

brengt met reeds gevormde waterblaasjes; als regen insgelijks,

zoo omdat zijne temperatuur lager is, dan die der beneden-

lucht, als wegens opvolgende onttrekking van warmte aan den

grond; als toolhen, verkoelend, wanneer de grond meer Avarmte

ontvangt, dan verliest, verwarmend, wanneer het tegenoverge-

stelde gebeurt; als daauw aanvankelijk verwarmend voor den

grond, wegens het vrij worden van gebondene warmte, maar

later verkoelend, indien, bij een groot vochtgehalte des damp-

krings, door voortgaande uitstraling naar het luchtruim, de

nevel nederslaat, om het door de daauw vorming verbroken even-

wigt van vochtigheid te herstellen.

Bij deze, op talloze wijzen veranderlijke, invloeden, waar-

door het klimaat eener landstreek kan worden aangedaan, voegt

zich, in de derde plaats, de eleJdricUeit der lucht, waarvan

wij de werking als onweder kennen. Deze werking hier te

ontwikkelen, zou mij te verleiden. Genoeg, dat bij elke 'WTij-

ving, bij 'elke verandering van vorm, ja zelfs van afstand,

ook tusschen de raolekulen eens ligchaams, elektriciteit vrij

WO rdt.

Tegenover de aarde, heeft de dampkring positieve elektrici-

teit; doch bij verdigting van dampen tot wolken, bij zamen-

vlocijing der wolkblaasjes tot regendroppels, ontstaat, reeds in

de lucht, in het algemeen, telkens de tegenovergestelde elek-
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triciteit, ofschoon de laatstgenoemde veranderlijk is, naar de

windrigting , waardoor de regen wordt aangevoerd.

Ook kunnen twee verschillende wolken tegenovergesteld geë-

lektriseerd zijn; en dit is waarschijnlijk altijd het geval, wan-

neer zij zich boven elkander, in verschillende luchtstreken be-

vinden; terwijl overigens de bovenzijde des wolks eene aan

die der benedenzijde tegenovergestelde elektriciteit bezit.

Naarmate de spanning dezer elektriciteit is, naarmate zij,

vooral bij hooge luchttemperatuur, op de buitenzijde der ge-

vormde waterblaasjes, der geheele wolk, is opgehoopt, is ook

de neiging tot veronzijdiging grooter, en wordt te eerder, te

krachtiger voldaan.

Deze veronzijdiging der elektriciteit, op groote schaal, ge-

schiedt onder de hoorbare en zigtbare verschijnselen van een

onweder. Dit zal des te zwaarder zijn, naarmate, bij hooge

temperatuur, de lucht met gekondenseerde waterdampen is be-

laden.

Dit is dus als eene nieuwe terugwerking van vocht op warm-

te te beschouwen, die het klimaat eener streek aandoet; maar

die, de zigtbare eigenschappen der stof zelve betreffende, van

een eigen karakter is. Zij staat ook, even als de warmte on-

middellijk, in een naauw verband met de vierde klasse van

oorzaken, namelijk:

De winden.

In den algemeensten zin , is wind , een in beweging gebragte

luchtstroom: verschil van warmte is de oorzaak dier beweging.

Door de uitzetting, die de laatste in alle voorwerpen doet ont-

staan, en die in gas- of luchtsoorten het grootste is, wordt de

kolom dampkringslucht boven eene verwarmde plaats Iiooger,

dan boven eene koudere. Het uitstekend gedeelte dier kolom

vloeit dus, als waro het, over op de lagere oppervlakte der

minder verwarmde, aangrenzende. Maar dewijl zij nu, in het-

zelfde volumen, minder stof bevat, dan vuór die uitzetting, is

zij soortelijk ligter, en zijn hare deeltjes bewegelijker, dan die

der laatstgenoemde. Zij moet dus wijken voor de zijdelingsche

drukking van deze, aanvankelijk koudere, digtere kolom, en
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dat wijken van cle eene, dat indringen van de andere luclit-

massa, noemen wij wind.

Men moet er bijvoegen, dat ook het vallen der warme

lucht op de koudere, hetwelk boven in den dampkring ge-

schiedt, eenen wind voortbrengt, die, in tegenstelling van den

anderen, warmte veroorzaakt.

Zonder den passaatwind te rekenen, waarbij de omwenteling

der aarde haren invloed voegt, zijn al de andere, zoowel de

moessons, als deland- en zee-, de berg- en dalwinden, uit deze

enkele oorzaak verklaarbaar.

Die ongelijke verwarmingen van de oppervlakte der aarde

geschieden,— met uitzondering van de streek der kalmten en

orkanen, tusschen den noord- en zuid- passaat, en van eenige

ingeslotene ruimten,— bijna onophoudelijk, en schier gedurig

wordt dus het evenwigt der lucht verstoord en weder hersteld.

Het verbazend uitgestrekte diepland van Siberië, tot aan den

Poolcirkel , en ook , ofschoon in minderen graad , de Sahara , zijn

indrukwekkende voorbeelden, hoezeer die insluiting de bewe-

cfino; der lucht voorkomen kan.

Yermits de vaste korst der aarde minder diep van de zonne-

warmte wordt doordrongen, dan het veel meer bewegelijke wa-

ter, blijft die warmte in de eerste tot eene dunnere laag

bepaald, welke, dientengevolge, in het zelfde tijdsverloop

meer verwarmd wordt, dan de nabij zijnde wateroppervlakte.

In dezelfde verhouding straalt de eerste ook meer warmte te-

rug, en daar de lucht schier alleen door die terugstraling eene

hoogere temperatuur aanneemt, zoo zal zij boven den vasten

grond, bijna zoolang de zon boven den horizon is, eene hoo-

gere kolom vormen, dan boven de zee. Er heeft dan beneden

eene luchtstrooming naar het land, boven naar de zee plaats.

Yan deze terugwerking der lucht op de temperatuur ontstaat

weder eene talloze menigte wijzigingen van het klimaat, te

grooter in getal, omdat er de staat van vochtigheid en de elektri-

sche spanning ook op het menigvuldigst door worden aange-

daan.

Ingeval, bij voorbeeld, de verhitte luclitkolom zich bevindt
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boven eene groote, weinig of niet begroeide vlakte, te midden

van een uitgestrekt tropisch land, dan zal deze, zich overstor-

tende op eene minder warme, boven eene beperkte watervlakte

en zich daarmede vermengende, den regen meer of minder ver-

tragen, omdat zij en drooger en heeter is. Dit gebeurt, bij-

voorbeeld op Java, in de oostmoesson, afgescheiden van den

vasten passaatwind.

Zoo stelle men zich voor, dat, omgekeerd, de lucbtkolom

boven een eiland, hetzij in eene gematigde of in de tropische

luchtstreek, en die boven de omringende zee zigtbaar waren.

Men zou dan, vooral gedurende den zomer, eene gestadige bo-

Ven- overstorting van de land- op de zeelucht, een aanhoudend

beneden indringen der zee- op de landlucht ontwaren. Maar

de zeelucht, op eene steeds verdampende oppervlakte rustende,

is altijd meer nabij het daauwpunt, meer betrekkelijk vochtig,

dan de landlucht; en dit meerdere deelt zij aan de laatste on-

ophoudelijk mede. Deze verliest daardoor, althans wanneer de

dagwarmte nog gering is, of ook later nog, bij overmatigen

toevoer van waterdampen, min of meer hare doorschijnendheid,

omdat zij dan niet al de, van rondom instroomende, dampen

als zoodanig kan bevatten.

Ten gevolge daarvan , wordt een. deel derzelve tot nevelblaas-

jes, soms tot wolken verdigt, of slaat, bij grooten overvloed van

dampen, als regen neder. Van daar dat zeevarenden, reeds op

aanmcrkel ijken afstand, het aanwezen van een eiland kunnen

ontdekken, ja eenigermate zijnen vorm kunnen bepalen , naar die

dampspiegeling in de lucht.

Hoogst veranderlijk in aantal zijn dus de verbindingen (sit

venia verbo), die het klimaat eener plaats vormen. Men is,

met reden, geneigd oin te twijfelen aan de mogelijkheid, dat

eenige landstreek een vast klimaat kan bezitten.

Doch die dagelijksche ongelijkheden in de verschillende dee-

len des zoo bcwegelijken luchtoceaans, heffen elkander, na

een zeker tijdsverloop, weder op, door de wederkeerige wer-

king van nabij elkander gelegene streken. Vandaar, dat wij

van sommige reeds in één jaar, van andere zeker eerst in
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langer tijd, doch hoogstens in vijfjaren, het klimaat tamelijk

wel kunnen bepalen. Met andere woorden : de gemiddelde tem-

peratuur, vochtigheid, meer in hoeveelheid van regen dan wel

in aantal van regendagen, onweders en winden (in tal en rig-

ting), zijn voor dezelfde plaats, in eene periode van één tot

vijf jaren, ongeveer gelijk, in zoo verre er geene groote plaatse-

lijke veranderingen in dat tijdsbestek zijn voorgevallen.

Elke landstreek van eene zekere uitgestrektheid, bepaald

door belangrijke verheffingen of verdiepingen van den grond,

heeft dus een vast klimaat. Naarmate dit, voor verschillende

plaatsen afwijkt, zou men het in soorten en ondersoorten

kunnen verdeelen; maar het hoofdverschil over den gauschen

aardbodem is slechts tweeledig, namelijk.

Een oceaniscJt-eilands- of Jcusten-Jclimaat en een vaste-Iands

Jclimaat.

Overal passen zij genoegzaam in eene dezer beide klassen;

niet ten aanzien der volstrekte hoeveelheid warmte, vochtigheid,

elektriciteit en de rigting der winden, want hierop heeft de

afstand van den ekwator eenen overwegenden, invloed; maar

ten opzigte der ziitersteu, der hoogste en laagste hoeveelheden

van warmte, die in de twee tegenovergestelde jaargetijden, zo-

mer en winter, bereikt worden.

Het oceanisch klimaat heerscht op alle eilanden; het volko-

menst op de meest alleen liggende, en van geringe uitgebreid-

heid; zoomede aan de Westkust van Europa en Amerika. Het

hoofdelement is hierin de vochtigheid der lucht, waarvan de

hoeveelheid en verdeeling der vrije warmte het eerste uitwerk-

sel is.

Dat de lucht boven de zee, welker oppervlakte een deel der

zonnewarmte terugkaatst, terwijl een ander deel tot op zekere

diepte doordringt, altijd eene groote hoeveelheid waterdamp

moet bevatten, is na het vroeger gezegde, duidelijk. Ook is

een terugblik op de, zooeven gegevene, voorstelling der wederzijd-

sche invloeden tusschen de luchtkolommen boven een eiland en

de zee, voldoende, om den doorgaanden vochtigen toestand van

het eerste te begrijpen.
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Die gelijlcmatige en betrekkelijk hooge graad van vochtig-

heid jn de lucht bepaalt het klimaat, door haren invloed op de

warmte, alsmede op de elektriciteit en de winden.

Het ontstaan van waterdamp gaat gepaard met vermindering

van de temperatuur der lucht. De wolken, die zich daarna

vormen, matigen deze verder; gedurende den dag, door ver-

mindering der warmteaanwinst , en gedurende den nacht, door

vermindering van het warmteverlies.

Eenige opgaven van de uitersten der temperatuur, het ver-

schil tussehen de maxima en minima op sommige eilanden
,

zullen dit meer aanschouwelijk maken.
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De verschillen, bij de vier eerste bestaande, wijken niet zeer

van elkander af, in weerwil van het verschil in hoogte bij twee

derzelve. Dit heeft alleen invloed op de gemiddelde jaarlij ksclie

warmte.

Vermits de betrekkelijke hoeveelheid van aaneengrenzeiid

,

of digt bijeenliggend land en water, hoofdzakelijk de groot-

te dier verschillen bepaalt, spreekt het van zelf, dat, althans

op zekere breedte, in archipels, en nog minder op kusten,

waar zooveel van de heerschende winden afhangt, het oceanisch

klimaat niet zoo volkomen kan bestaan , als op meer afzonder-

lijke eilanden, liggende op dezelfde breedte.

Dit blijkt uit de volgende opgaven nopens kuststreken.
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Wij zien hieruit, dat Paramaribo, wegens zijne geringe

breedte, niet zeer in temperatuurverschil afwijkt van eenig,

nabij den ekwator liggend , eiland ; verder , dat Lissabon , Na-

pels, Tort van Couver en Bergen, in weerwil van de zooveel

lioogere breedte der twee laatste, zich van het gemiddelde,

12°31, niet zeer verwijderen.

Ongetwijfeld heeft de laatstgenoemde plaats haar betrekkelijk

zacht klimaat ook grootendeels aan de nabijheid van den war-

men golfstroom en aan den oostelij ken bergketen te danken.

Voor de overige plaatsen treden storende oorzaken tusschen

beide, die den regel echter bevestigen, zoo als voor Nieuw-

Orleans, Marseille, Nagasaki en Stokholm de nabijheid van

gesloten vastland, waardoor, naar de breedte, meerdere ver-

warming of verkoeling ontstaat.

Die storing heeft nog invloed, als dit vastland er door eene,

niet te groote, watervlakte is afgescheiden; vooral dan, wan-

neer in een goed gedeelte van het jaar, de winden van daar

af naar de kust komen.

OOSTKUST.
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klasse, dat, waargroote, zamenliangende landvlakten, in weste-

lijke en oostelijke rigtiiig, bestaan of de overhand hebben,

de gelijkmatigheid der warrnteverdeeling in een jaarlijksch tijd-

verloop vermindert, dat zij afneemt met den afstand van de

kusten , zoodat in de binnenstreken groote verschillen bestaan

tusschen de maxima en minima.

Dat dit zoo Avezen moet, volgt reeds uit de vroeger gegc-

vene verklaring van het oceanische klimaat; want hier hebben

wij juist het tegenovergestelde geval.

De zon verhit de vaste aardkorst, inzonderheid wanneer

die niet of schraal met geboomte begroeid en zandig is, in

zeer hooge mate; dit geldt, op hooge breedten, natuurlijk al-

leen voor den zomertijd. Die warmte wordt met groote inten-

siteit teruggekaatst, en er zijn geene evenredige raassen wa-

ter bij de hand, om die warmte door dampvorraing te vermin-

deren.

Het door den grond opgeslorpte wordt in de, meestal hel-

dere , nachten door uitstraling snel verloren , en de grond on-

dergaat dan eene evenredige temperatuursverandering in om-

gekeerden zin. Het gezegde geldt ook voor zomer en winter

buiten de keerkringslanden , en de afstanden tusschen de uiter-

sten der temperatuur moeten te grooter wezen , naarmate de

breedte toeneemt. Een blik op navolgende tabel zal dit aan-

schouwelijk maken.
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breedten, Moslcou en Jakntsk, herneemt deze liaren meerderen

invloed, toe te schrijven aan de verbazende winterkoude.

Eene bijeenstelling der gemiddelde temperaturen en der ver-

schillen tusschen maxima en minima, op eilanden en in groote

streken vast land, op ongeveer gelijke breedte, zal de verge-

lijking tusschen een van de hoofdkenmerken van beider kli-

maat verlio'ten.
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draagt, klimt dat tusscacn Orenbnrg en het ruim 23' meer

westelijk gelegene Kasau met 4''.

Ten slotte van deze voorbereidende beschouwingen, zal het

nuttig zijn, een dergelijk vergelijkend overzigt te geven van

de gemiddelde jaarlijksche h.oeveelheden regen, die met de tem-

peratuur in een zoo mauw wederkeerig verband staat. Een

aantal kuststreken is hier bij de eilaiiden gevoegd.

EILANDEN EN KUSTEN.

Name n.

liegen

in

ned. el
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lere luchtstrelcen komt, eene te grootere hoeveelheid water langs

de berghellingen nederslaan.

Met deze hoofdrigting der winden , valt meestal het warm-

ste gedeelte des jaars, zomer en herfst, zamen, en zoo zijn de

menigvuldige nederslagen uit den dampkring werkelijk de oor-

zaken der mindere afwijking tusschen de zomer- en- winter-

warmte op .eilanden en kusten.

II. Het klimaat eener landstreek moet wezenlijk aange-

daan worden door alles, v/at op een der voren besprokene ver-

schijnselen 'aanmerkelijken invloed heeft, en daartoe mag de

aanwezigheid van uitgestrekte bosschen wel in de eerste plaats

gerekeud worden.

De graad van vochtigheid en de temperatuur des dampkrings

zijn het, die er veranderingen door ondergaan, welke zich ge-

volgelijk ook in de menigvuldigheid der onweders en plaatse-

lijke winden zullen vertoonen.

Meu kan de hoofdfunktiën der bosschen , met betrekking tot

het klimaat, bepalen tot vier, namelijk:

7iitwaseming , uitstralli/c/ , verdauiping en heschadmoiiig ; de twee-

de eu derde echter kunnen gevoegelijk vereenigd worden.

1. Uitwaseming.

Elk blad van een gewas, dat der nederige waterplanten

uitgezonderd , bevat , vooral op de ondervlakte , eene zekere

,

meestal eene zeer groote, hoeveelheid van openingen, die voor

het bloote oog onzigtbaar zijn. Hare fiinktie bestaat in het

dampvormig weder doorlaten (transpiratie) van de grootste

hoeveelheid (2/3 a, ^G gedeelte) van het water, dat de wortels

uit den grond hebben opgenomen. Deze soort van destillatie,

Avaarbij in de bladen verreweg het grootste gedeelte der zou-

ten , uit den bodem afkomstig , wordt neergelegd , is zulk eene

wezenlijke voorwaarde tot diQw lengtegroei van stam en takver-

deelingen, dat digt bijeenstaande en sterk beschaduwde hoo-

rnen zich als om strijd verlengen , ten einde den invloed te ont-

vangen der zonnestralen , zonder welke die transpiratie zeer be-

moeijelijkt wordt.

Wat moet de dadelijke .uitwerking zijn van deze funktie der
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bladen, dier massen van met vochten opgevuld celvveefsel, door

vaten en dunne, vliezige beldeedsels tot ecncu bepaalden vorm

gebragt? Dat zij, in evenredigheid van liun aantal, oppervlakte

en de hoeveelheid en hoegrootheid der porën, die zij bezitten,

waterdampen aan de omringende lucht mededeeleu, en düs hare

vochtigheid regtstreeks vermeerderen.

Deze dampen zetten zich daarop tot grooter volume uit,

naar evenredigheid van de temperatuur der lucht; en door het

verlies aan vrije warmte, dat deze daardoor plaatselijk onder-

gaat, ontstaan luchtstroomen , die de ontvangene vochtigheid,

tot op meer of min groote afstanden, verspreiden.

Aangezien de soorten van boomen, waaruit een woud be-

staat, afwisselen met de hoogte boven de zee en met de

hoedanigheid van den grond, mogen wij ook daardoor een

verschil van bladen, en dus ook van hunne werking op den

dampkring verwachten. In het oostelijke, zandige gedeelte

van Java, even als in het westelijke gedeelte van Nieuw-

Holland, zijn tjamaraboomen (Casuarina) veelvuldig. Hunne

naaldvormige, lederachtige bladen geven zeker even min groote

hoeveelheden waterdampen af, als die der pijn- en dennebos-

schen in Siberië, het noorden van Skandiuavië en van Ame-

rika.

Ten opzigte van de verspreiding der waterdampen, komt nog

de hoogte, waarop een woud gelegen is, zoowel als de geogra-

fische breedte, in aanmerking.

Wij weten, uit de waarnemingen van sommige natuuronder-

zoekers, dat de lucht drooger wordt, dat de regens verminde-

ren, naarmate men hooger stijgt. Dit lieeft Gaij-Lussac op

zijne luchtreis, dit hebben Vox Humboi.dt, Boussingaui.t en

anderen, dit heeft ook de heer Jungiiuhn op zijne togten door

Java, alzoo bevonden. Tot bepaling onzer denkbeelden, deel

ik hier de uitkomsten mede der waarnemingen van Boussin-

GAüi/r in Amerika, en van, den heer JuNGnuiTN op Java.
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De invloed der lioogtevermindering op den staat des damp-

krings is hier zeer sprekend , en zou nog meer uitkomen

,

indien de waarnemingen op grooten afstand van den bodem

geschied waren. Het is echter niet de verhouding van het

aanwezige vocht tot het maximum, dat naar de temperatuur

aanwezig kon zijn, waardoor de regel wordt bevestigd, want

deze hangt grootendeels van plaatselijke gesteldheid af, maar

de hoeveelheid water, die in een bepaald volumen lucht als

damp bestaat. Dat de zandige vlakte van Kediri hierin eene

afwijking vormt, is geheel aan den aard des gronds toe te

schrijven; daar deze, door zijne hevige terugstraling der warm-

te, de temperatuur der lucht buitengewoon verhoogt, en dus

de betrekkelijke hoeveelheid waterdamp vermindert.

Deze toename van droogte is een noodzakelijk gevolg van

de begrensdheid der dampen, die in de lucht opstijgen. Die

grens wisselt hierboven verhitte wateroppervlakten , of vochtige,

heete dieplanden (naar den heer Junghuhn), tusschen 4- en

7000 voeten af. Zij wordt natuurlijk lager, naarmate de be-

nedenlucht vochtiger is.

De oorzaak dier begrensdheid ligt in de temperatuur. De

terugstraling der zonnewarmte van den grond neemt af, met de

verwijdering daarvan. Waar die eindigt, daar heeft de koude

lucht ook alle damp doen nederslaan, als wolken of regen.

Is de grond met bergen van aanmerkelijke hoogte bedekt,

dan stijgen de, met vocht vervulde, benedenste luchtlagen,

door de zeewinden voortgedreven, tegen de hellingen op, wor-

den daar, met de afnemende dagtemperatuur, sterk afgekoeld,

en er ontstaat eene, daaraan evenredisje, verdisrtino: van dam-

pen.

Hierbij is aan te merken, dat die droogte der lucht nabij

de toppen der bergen betrekkelijk minder is , wanneer deze met

(a). Waarnemingen van cén dag.

(b). De lucht was meestal op het daauwpunt.

(cj. De lucht was ce'ns op het daauwpunt.

Cd). Onder zes waarnemingen, was de lucht viermaal op het daauwpunt.

(e). Ten r)|. uur p. m.
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boscli overgroeid zijn; want door de voortdurende transpiratie

der bladen, worden aan de lucht aaiilioudend waterdarapen toe-

gevoerd. De tegen boschrijke berghelliugen opgestuwde lucht-

stroomen zullen dus nog eerder, en te overvloediger, wolken en

regen voortbrengen, daar zij in eene, reeds meer of min met

vocht verzadigde, bovenlucht komen.

Uit de tabel blijkt ook, dat de lucht boven het woudrijke

Pengalengan, ofschoon ruim 2000 voet hooger dan Pandjalo,

toch op het v/armste gedeelte van den dag, een 260/o hooger

vochtgehalte had. Dat boven Diëng, en vooral boven de twee

laatstgenoemde bergen, welker hoogte de grens der atmosfe-

rische dampen overtreft, is wel grootendeels van plaatselijken

oorsprong, en mag dus eenigzins als maatstaf dienen van het

verschil in vochtvoortbrenging, tusschen eenen woudrijken en

eenen kalen bergtop.

KtiMTZ beiigt ons (Meteorologie Th. 1. p. 463), dat Erfurt

en Praag, door bergketenen bijna geheel van de, in den zo-

mer heerschende, westelijke winden afgesloten, toch in dat

jaargetijde bijna drie maal zooveel regen hebben, als in den

winter, wegens de nabijheid der bergwouden.

Bi] nacht, wanneer de plantengroei genoegzaam stilstaat, is

er wel aan geene transpiratie der bladen te denken; op hooge

breedten, ver van de zee, is daarom ook het absolute vocht-

gehalte der lucht, zelfs nabij bosschen, betrekkelijk gering,

maar de zooveel lagere temperatuur werkt dan even als ver-

hoo'^'-ing van vochtgehalte. Van daar dat er, na zeer groote

hitte , bij digt begroeide streken , zoo dikwijls avond- en nacht-

regens ontstaan of wolken gevormd worden. Deze voorkomen

dan het verlies van warmte, dat de grond bij heldere nachten,

door uitstraling ondergaat.

BoussiNGAUT.T (Economic rurale) schrijft, op gronden, waar-

mede ik mij niet geheel kan vereenigen, aan de thans bespro-

kene oorzaak van vochtigheid eene lagere plaats toe, dan aan

de daauwvorining in de bosschen. Ilct is hier niet noodig,

over deze rangorde uit te weiden, en daar de daauw zelf een
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uitwerksel is van het temperatuurverschil tusschen grond eu

lucht, zoo behoort deze beschouwing onder de nu volgende,

namelijk: de invloed der bosschen op de hoeveelheid der warm-

te.

2. Uitstraling en verdamping.

Het digt gebladerte werpt een groot gedeelte der zonnestralen

terug, en weert die dus af van den grond. Hierdoor moeten,

op zich zelf genomen, de luchtlagen, die op de kruinen der

wouden rusten, verwarmd worden. Zulks geschiedt ook in ze-

kere mate; maar de bladen, die slechte geleiders der warmte

zijn, nemen er veel van op; en dewijl zij tusschen hun-

ne beide oppervlakten een met vochten gevuld weefsel be-

vatten, wordt die opgenomene warmte aldaar gebonden, on-

voelbaar gemaakt. Dit geeft aanleiding tot die soort van ver-

damping, waaraan alle verwarmde oppervlakten, naar gelang

van het vochtgehalte der ligchamen , deelnemen, en die door

de warmere lucht er buiten bevorderd wordt.

De bladen van een bosch treden aldus in de plaats des bo-

dems, maar met eene onvergelijkelijk grootere uitwerking: ten

eersten^ wegens de zoo aanzienlijke vermeerderiiig van opper-

vlakte; ten tweede^ wegens de duuheid en vochtiglicid der uit-

dampende, en rondom met lucht omgevene voorwerpen, en ten

derde ^ omdat deze onophoudelijk en onverminderd nieuwen toe-

voer van vochten uit den bodem ontvangen.

Het uitwerksel dezer verdamping is eene afkoeling der blad-

oppervlakten zelve. Bepaalde waarnemingen hierover bezitten

wij, naar mijn weten, niet, doch BoussiNGAUi/r (Econ. ru-

rale p. 679) deelt ons de volgende bijzonderheden mede over

het temperatuurverschil tusschen gras, en de luchtlaag er bo-

ven, op 1,5 ned. el. hoogte.
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dem wordt daardoor afgesloten vau de regtstreeksclie inwerking

der zonnestralen, geeft dus ook geene noemenswaardige warm-

te aan de lucht terug. Daarbij blijft hij vaanhoudeiid zeer voch-

ti"" tot aan de oppervlakte, en draagt aldus mede bij tot damp-

vorming ea afkoeling, ofschoon op veel meer beperkte schaal,

dan door het geboomte buitenwaarts geschiedt.

De weinige verandering in vochtigheid en temperatuur, die

de bodem van een digi bosch in opvolgende dag- en- nacht-

tijden ondergaat, wordt gevolgd door eene zekere gelijkmatig-

heid van den toestand der lucht iu het woud , zeer verschillen-

de van dien van eene opene, met, gras of struiken begroeide

streek , alwaar sterke verhitting 's daags door groote nachtelijke

uitstraling wordt vervangen.

Die uitstraling der 's daags ontvangene warmte geschiedt ras

en eiken nacht volkomen, onder en nabij den ekwator, omdat

hier de lijn van bestendige grondtemperatuur aan de opper-

vlakte ligt; op hoogere breedten echter langzamer en slechts

ten deele, omdat die lijn zich daar op eenige, met de breed-

te toenemende, diepte bevindt. De op eenen zomerdag ver-

hitte aardlaag kan, wegens het geringe geleidingsvermogeii

vau den grond, de ontvangene warmte iu den korten nacht

niet weder geheel afstaan.

De nachtelijke uitstraling brengt dus in de ekwatorstreken

eene meer merkbare vermindering van temperatuur te weeg,

dan buiten de keerkringen, en de invloed der bosschen op den

bodera is, in dit opzigt, des te sprekender.

VIll.
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eeneu evenzeer verwarmeudcn i.i vloed te hebben, als die in la-

a,-ere en Avarmere streken verkoelend is.

Dat het, door meerdere ringgebergten omslotene, hoogvlak

van Diëng, waar winden betrekkelijk zeldzaam zijn, een zoo-

veel lager minhimm van temperatuur vertoont, schijnt niet

vreemd, daar het een uitwerksel is van 'de zeldzaamheid van

wolkbedekking. Doch dat zooveel lagere maxiiimm^ dan op

den Wajang, kan ik alleen uit den moerassigen bodem van het

Diëngplateau afleiden.

De invloed der bosschen op de hevigheid en menigvuldigheid

der winden en onweders is eene middellijke, daar de eerste

geheel eene funktie der luchttemperatuur, de laatste tevens

ook van de vochtigheid zijn.

Wanneer wij ons eene zeer uitgestrekte, geheel en eentoo-

ni'J' met hooge wouden overgrensde landstreek voorstellen, dan

volgt uit het vroeger gezegde, dat daar en in de nabijheid,

zooverre er geene groote watervlakten zijn , aan plaatselijke

winden en onweders bijna niet is te denken. De gelijkmatige

staat van Avarmte over het gansche Avoudgebied geeft geene

aanleiding tot oneft'enheid in de oppervlakte der luchtkolom,

die er op rust; de doorgaande staat van vochtigheid, die daar-

boven en in den omtrek heerscht, die de temperatuur laag

houdt en eft'ent, krijgt geene aanleiding tot verdigting, door

het invallen van koudere luchtstroomen , en van daar geene of

zeer weinige onvreders.

Doch in meer of min verwijderde, bebouAvde dalen of vlak-

ten,* waar de verhoogde zonnewarmte minder waterdamp op-

waarts voert, daar rijst de meer verhitte luchtkolom boven die

van het aangrenzende woud en lokt, door eigene verdunning,

de zijden der laatstgenoemde tot zich. Deze dringt er op in,

evenals de zeewind op het land , deelt hare overmaat van vocht

mede aan de heetere, maar nu reeds verkoelde luchtzuil. Het

daauwpunt wordt snel bereikt ; de regen , door soms hevige win-

den voorafgegaan , stort met kracht neder, en elektrische ontladin-

gen gaan daarmede gepaard, die evenredig zijn aan de hoeveelheid

van, in eenen gegeven tijd, verdigte dampen, en aan de tem-

peratuurverschillen vóór en na den regen.
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Plaatselijke winden en onweders zullen dan te meermalen

voorkomen, naarmate het evenwigt in vochtgehalte en tempe-

ratuur te meermalen wordt verbroken, dat is: naarmate de af-

wisseling tusschen bebouwde landen en woudstreken menio-vul-

diger is. Maar in dezelfde mate zal dat verbroken even-wn'gt

minder belangrijk zijti; want klimt die ongelijkheid tot genoeg-

zame hoogte, om winden en onweders te doen ontstaan, dan

zijn de middelen tot herstelling van het evenwigt te eerder bij

de hand, naarmate het luchtruim vochtiger is.

Ofschoon bij noorden en westen winden en de groote warmte

,

die alhier in den regentijd heerschen, de wolken hooger in

het luchtruim zweven, en dus hare onderste grens + E. ster-

ke spanning tegenover de— E. aarde heeft , acht ik toch

de algemeene vochtigheid boven boschrijke plaatsen voldoende,

om het grootste gedeelte der wolkenelektriciteit te verstrooi-

jen; te meer, daar deze, wegens den tegenstand, door de af-

wisseling van oppervlakten (de wolkblaasjes) veroorzaakt, uit

het binnenste der wolken traao- weder wordt aarijyevuld. Ook

de herhaalde plaatselijke winden zijn voor het ontstaan, voor

de volkomene ontwikkeling der onweders, hinderlijk.

De ondervinding leert, dat, naarmate men zich van de

westelijke kusten verwijdert, in de binnenlanden, hetzij dan

kaal of bebouwd, de zomeronweders toenemen. In La Ro-

ebelle en Middelburg bedragen zij gemiddeld, 49,70/o van

het jaarlijksche aantal; in achttien plaatsen van Duitschland,

tusschen 8"27 en 16°22 o. lengte (Manheim tot Weenen )

,

66O/0, en in 7 nog meer oostelijke plaatsen, tusschen 1903

en 115° lengte (Ofen en Nertschinsk) , 79, 30/o- Er bestaat

hier een, met die der zomerregens overeenkomstige gang, dat

is, met het zamentreflen van groote vochtigheid en hooge

temperatuur, op eene beperkte ruimte, waardoor eene snelle,

plaatselijke stijging der waterdampen veroorzaakt wordt.

Maar tevens is, voor gelijke breedte, het aantal onweders

kleiner, met- vermeerdering der lengte, dat is, met den af-

stand van de kusten. Kasan ligt 12° o. van Moskou, en

heeft gemiddeld 9 maal in het jaar onweder, terwijl dit in
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Moskou 22 bedraagt. In Irkulsk, op 121°, 25 o. lengte, en

ongeveer 3°5 meer zuidelijk, dan de twee vorige plaatsen,

komt het per jaar 8 maal voor; te Nertschinsk, 12° meer o.,

slechts 3 maal.

Plaatselijke winden en onweders mogen dan, vooral in warme

oorden , menigvuldiger zijn , naarmate het bebouwde land met

bosschen wordt afgewisseld; zij zullen, in den regel, noch he-

vig, noch langdurig wezen, lu hoeverre daarbij de hier alge-

meen werkende oorzaken , de overgangen tusschen de moessons

,

zullen verzwakt worden, is moeijelijk te beoordeelen.

De wetenschap leert ons dus, dat en hoe, in het algemeen,

door natuurlijke bosschen, invloed wordt uitgeoefend op het

klimaat. Dat zij , vooral door iraTispiratle en evaporatie (uit-

waseming en verwaseming) het vocht uit den bodem dampvor-

mig in de omgevende lucht overbrengen; dat zij, deels door

die dampvorming zelve, deels door afwering der zonnestralen,

de temperatuur plaatselijk verlagen; dat daartoe weder bijdraagt

de beschaduwing van den grond, waardoor deze niet of min-

der wel uitdroogt, en dus gedurig aanleiding geeft tot nieuwe

dampvorming, nieuwe afkoeling der lucht; dat zij bij nacht,

door vermindering van de helderheid der lucht, de temperatuur

weder verhoogen.

Voorts, dat zij de oorzaken zijn van menigvuldige, maar

meestal spoedig herstelde, storingen van het evenwigt, in tem-

peratuur en vochtigheid, met de luchtlagen, tot op zekeren

afstand buiten hunnen grenzen; tot veelvuldige, maar door-

gaans niet hevige
,

plaatselijke winden en onweders. Ik mag

er nog bijvoegen, dat zij, mechanisch, het doordringen van

sterke, algemeene luchtstroomingen belemmeren, en ook in dien

zin het klimaat van een land temperen.

Wij kunnen dus den invloed der. bosschen op het klimaat

nader bepalen, door dien te vergelijken met den vroeger om-

schrevenen , voortvloeijende uit de overmaat van water boven de

aangrenzende vaste oppervlakte. Men kan dien invloed eenen

bemiddelenden noemen, waardoor, even als op eilanden en kus-

ten, de uitersten van temperatuur nader bijeengebragt, het

klimaat meer gelijkmatig worden.
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Ik geloof, met Kümtz, clat hcfc moeijclijk is, aan te nemen,

dat de gemiddelde temperatuur eener plaats door bosschen zou

worden verminderd. Deze liungt, altliaus iu keerkringslanden

,

te overwegend van den lioogeu stand der zon af. Het komt

mij integendeel waarscliijnlijk voor , dat de som der warm-

te, die eene bepaalde streek lands, in een jaar tijds, ontvangt,

door de tegenwoordigheid van groote bosschen , om zoo te spre-

ken, in meerdere breuken wordt verdeeld, en die kleniere groot-

heden in kortere tijdperken aan die streek worden uitgekeerd.

Doch ten aanzien der vochtsvermcerdering in een land,

moet ik een ander gevoelen koesteren. Immers, deze is slechts

voor een gedeelte afhankelijk van de temperatuursverlaging

,

die de bosschen bij dag bewerken. Wat betreft de regtstreek-

sclie toedeeling van waterdampen, deze is eigenlijk eene ver-

plaatsing van het water uit den grond, en verspreiding in de

lucht, over eene duizendvoudijj grootere ruimte.

Wat door de afkoeling der wouden en berghellingen, als

regen , aan de lucht wordt onttrokken
,

geeft telkens weder

nieuwen toevoer aan de rivieren, wier meer bestendig gehoudene

oppervlakte, gevoegd bij de nu grootere uitgestrektheid gronds,

die zij aanhoudend bevochtigen, meerdere dampen uitzendt,

waardoor de lucht nog meer wint in vochtigheid en gematigd-

heid. De gemiddelde vochtigheid eener landstreek, zoo in en

op den grond, als in de lucht, wordt dus door de tegenwoor-

digheid van bosschen vermeerderd; terwijl tevens de verdeeling

daarvan tusschen luclit en bodem er zeer door gewijzigd wordt.

liet zal wel overbodig zijn, talrijke plaatsbeschrijvingen te

geven, tot staving van hetgeen hier gezegd is. Ik vergenoeg

mij dus met de mededeeling, dat de klimatografie van bijna

al de landen des aardbodems, die ik geraadpleegd heb, aan-

toont: dat boschrijkheid, overvloed van water, vochtige damp-

kring, vruchtbaarlieid en minder groote afwisseling van tem-

peratuur op ééne lijn staan, tegenover afweziglieid van bosschen,

dorheid, overwegende droogheid van klimaat, meerdere of min-

dere onvruchtbaarheid en groote temperatuurverschillen, zoo in

onilerschcidcne tijden des jaars, als tussclion dag en nacht.
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verschijnselen meer of min wordt gewijzigd door de geografi-

sche breedte, zoo ook de laatste wezenlijk wordt aangedaan

door de verhouding tusschen aaneengrenzend water en land,

en door den afstand van de westelijke kusten.

Als voorbeelden van landen , waar de bosschen nog in genoeg-

zame mate bestaan, en die daaraan grootendeels hun klimaat

ontleenen, noem ik slechts (zie Blang 's Handbuch des wis-

senswürdigsteu aus der Natur).

Yan Europa:

In Duitschland : Wurtemberg en Nassau. In Frankrijk : Nor-

mandie, Poitou, Vlaanderen, Henegouwen, Artois, enz. In

Eusland: de streken tusschen 57° en 48^ br.

Voorts: Bulgarije, Kandia, en eemge der grootere Jouische

eilanden.

Van Azië:

Het hoogvlak Bekkan; de afhellingen van het hoogland van

Achter-Indië, Kaschmir, Nepaul, Ceylon en een deel van Sij-

rië en Mesopotamic, enz.

Van Amerika:

De staat Missouri; een deel van Kentuckij, en de zooge-

naamde, alleen door Indianen en de Trappers bewoonde Ter-

ritories; Jamaica, Haïti (?) en Portorico.

Van Nieuw Holland:

De streken nabij de oost- en zuidoost-kust.

Terwijl als toonbeelden van het tegenovergestelde mogen dienen

:

In Europa

:

De kleinere Jonische eilanden, en Eusland, ten zuiden van

58° br.

In Azië:

De hoogvlakken van Iran, Arabiö en Achter-Indië.

In Amerika:

Het gansche hoogvlak van Mexiko, de eilanden St. Tliomas,

Antigua, een deel van Guadaloupe, enz.

In Nieuw Holland

:

Verreweg de grootste westelijke helft.

IIT. Thans zal ik een aantal voorbeelden aanvoeren aan de
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ondorvindin^ ontleontl, die den invloed van bosch-vermindering

en uitroeijing op bet klimaat, de waterrijkbeid en vriicbtbaar-

beid der landen aanwijzen, om daarna de Avaargenomene ver-

scbijnselen tot een algemeen beginsel terug te brengen.

(Das Ausland, 1853, No. 37). Midden-Zweden, in de streken,

waar tbans Stokbolm ligt, beeft zicb lang door een eigen ka-

rakter van Zuid-Zweden onderscbeiden. Ondoordringbare wou-

den sloten beide deelen van elkander af.

Deze zijn nu, omstreeks de Maler-zee, aanzienlijk gedund,

en sedert jaren boort men klagten, dat de overstroomingen

van dit meer, door die boscbkappingen , steeds toenemen.

(Blanc's Handbucb). Denemarhen. In vroegere eeuwen beeft

men, op eene onvergeeflijke wijze, de bosscben verkwist, zoo-

dat bel westelijke en midden -gedeelte van bet scbiereiland ge-

beel van bout ontbloot zijn, en alleen de oostzijde (benevens

Zeeland) nog buitengemeen scboone bosscben bezit. In bet

westergedeelte wordt, door de veelvuldige nevels en de bevige

westenwinden, die bet zand opjagen, nadeel gedaan aan de zaad-

gewassen en aan den groei der booraen. De oostelijke zijde

daarentegen, geniet een aangenamer klimaat en beeft eene meer

weelderige vegetatie.

DnUschland. De bosscben waarmede, naar bet getuigenis

der Ouden (zie ook //Gesar, de bello Gallico, onder anderen

Liber VI Cap. 25), dit land vroeger bedekt was, zijn bui-

tengewoon verminderd. Zij zijn, door toename van bevolking

en akkerbouw, tbans meer uit de vlakten verdrongen; docb

zelfs in het gebergte wordt de boutvoorraad jaarlijks veel

verminderd, vooral ten beboeve der raijnwerken (1).

De wijn, die in Saksen, Tburingen en Silezië, aan de Elbe,

de Saaie en de Oder bereid wordt, is niet te vergelijken met

dien van Eijn, Moezel en Neckar. In vorige eeuwen vond

men ecbter wijnbergen in nog veel noordelijker streken, dan de

eerstgenoemde, blijkens de namen van vele beuvels in bet Branden-

ft) Tn TriiissoTi is rnim \ der oppervlakte van liossdion ontbloot; de

nog aanwezige zouden eene oppcrvltikte beslaan van 1110 D mijlen.
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burgsclie. Slechts weinige overblijfsels daarvan, bij Potsdam,

en ?;elfs omstreeks Danzig, zijn nog als merkwaardigheden aan

te wijzen.

Het klimaat van Duitschland is, ofschoon gematigd, toch ruw,

en schijnt zelfs in de laatste eeuwen kouder te zijn geworden.

Behalve dat daar, waar vroeger een aanmerkelijke wijnbouw be-

stond, de druiven thans zelfs aan latwerk zelden meer rijpen,

nemen ook de amandel- en notenboomen meer en meer af. Men

gelooft, dat de uitroeijing der bosschen daartoe heeft bijgedra-

gen (1).

Sardinië. De bergen in het westen zijn wel ten deele nog

met bosschen begroeid; maar veel hout blijft ongebruikt, we-

gens den slechten staat der wegen; in andere oorden is er ge-

brek aan. Het klimaat is er heet, doch veranderlijk; vaak is

er in drie maanden geen regen, en dan droogen de meeste ri-

vieren op.

Morea. Een bergachtig land, dat thans, na de onvoorzig-

tige uitroeijing der meeste bosschen, minder gezond, meer heet

en dor is, dan oudtijds. Waar water te brengen is, heerscht

nog steeds groote vruchtbaarheid.

/'Das Ausland van 1853, no. 37, bevat eene beoordeeling

van , en eenige uittreksels uit het werk van Maiiey : // Histoire

des grands forêts de la Prance et del' ancienne Gaule," waar-

van ik hier, in verband met berigten uit Bt.anc's Handbuch,

het volgende zal mededeelen.

Ten tijde der eerste bevolking van Europa, met name van

het meer Noordelijke gedeelte, begon de kuituur met het vellen

der wouden, zoo als thans nog in Noord-Amerika en Brazilië.

(1) Nederland, dat ten tijde van de Batavieren nog zoo digt met bosch

begroeid was, heeft, als laagland van het vorige, op eenigzins andere

wijze de «itroeijing daarvan ondervonden. Terwijl de heigronden, in het

wat hoogere gedeelte, thans ann algemeene dorheid lijrlen, en alle po-

gingen tot vnichtbaarmakieg eenen schier onoverwinnelijken tegenstand

bieden, staande moerassen der kusten daaraan weinig minder in den weg,

en geven het klimaat eene ongezonde vochtigheid, althans voor hen,

die er niet te hnis béhooren.
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Griekenland en andere, meer Noordelijke streken, leveren nog

treurige voorbeelden, dat op vele plaatsen die boschvernieling

nog voortgaat, met voor den landbouw zeer nadeelige gevolgen.

Groot-Brlttanje: (minder bekend om de vruchtbaarheid zijns

bodems, dan wel om de, zeer begrijpelijke, krachtige ontwik-

keling van zijnen landbouw).

Hier voegden zich bij de gewone aanleiding tot het kappen

der bosschen, beweegredenen van veiligheid in de overoude,

onrustige tijden. Johann van La]S,castaii bezigde 24.000 ar-

beiders, om de bosschen van Schotland neder te houwen. Eo-

BERT Bruce deed, op zijnen togt naar Inverarij, eene groote

menigte uitroeijen, en in het Noorden werd een aanzienlijk

scedeelte door de Denen verbrand. Er bestaat nosi; een bevel-

schrift van den generaal Monk, van 1654, waarin gelast wordt,

de bosschen van Aberfoijle te verdelgen.

Ierland, vroeger het hoscJtrijke eiland geheeten en nog, dank

zij der gunstige ligging, het groene Erin genoemd , bevat thans

(zie // Kane Industrial ressources of Irelaiid") // geen hout ge-

noej; voor het ooo-merk, waartoe het vooral diensticj is," doch in

plaats daarvan zijn, van de 20.000000 acres, die zijne op-

pervlakte uitmaken, naar schatting, 2.830.000 acres moeras-

grond, waarvan 1.576,000 op vlakken bodem. Verre het groot-

ste u'cdeelte daarvan \vA bewesten de Shannon , tot aan de

Atlantische kust, juist waar de vochtige -westen-winden hunnen

grootsten invloed uitoefenen.

De gevolgen van dit alles laten zich hierin zamenvatten :

dat Engeland en Schotland, welker dalen zeer moerassig zijn,

in natuurlijke vruchtbaarheid achterstaan bij, en in vochtigheid

van klimaat, als eilanden, minder boven de westkusten van

' het )iog ten deele woudrijke Erankrijk vooruit hebben , dan

anders het geval zoude wezen; en dat zij thans, Ierland er

onder begrepen, eene overmaat van grondwater bevatten, dat,

om den landbouw te bevorderen, met vele kosten en arbeid

moet worden verwijderd.

De ontwouding van Franhijk is mede op eene groote schaal,

ofschoon minder algemeen, uilgevoerd. Toen de Eomcinen te
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Massilia landden en noordwaarts doordrongen, stuitten zij op

hossclien, die al digter en grooter werden; zoo als in het ge-

bied van Vienne, en westwaarts, de bossclien der Cevennen;

voorts die aan deze zijde der Loire, tot aan liet Seinegebied.

Het tegenwoordige Boulonnais, Santerre, Artois, Ylaanderen

en Henegouwen waren, in Cesak's tijd, met bossclien over-

dekt, en in verbinding met liet beroemde Ardennerwoud.

Normandië, heette, ten tijde van Karet, den Ghoote,

het boschrijlcste gedeelte des lands; hier is, even als in Poi-

tou , Beauce en Orleannais , de uitroeijing tot nog toe beperkt ge-

weest.

Maar onder anderen is Anjou, in de 14® eeuw nog zoo

rijk in bosschen, er thans schraal van voorzien. ]\faine, vroe-

ger Pagus Silvaneiisis genoemd, heeft er nog maar geringe

overblijfsels van behouden. De groote kastanjebosschen van

Bela}^ en Auvergne (thans Puy de Dome) zijn, sedert de 12«

eeuw, deels verdwenen, deels nog in kleine overblijfsels zigt-

baar. Even zoo is het gesteld met de verbazende woudmassen,

die vroeger tusschen Tanargne en Mesenk bestonden; zoo ook

met die van Neder-Languedoc en Opper-Armagnac. Parijs was

in de 11** en 12*^ eeuw nog door eenen breeden gordel van

bosschen, vooral in het z. en n. , ingesloten.

Inzonderheid tusschen de 16^ en 1S« eeuw, ging het uit-

roeijen der bosschen, in het belang van landbouw en mijnwe-

zen, snel voort. Doch te laat maakte men de opmerking, dat

de weiden, die de plaats der bosschen vervangen hadden, door

het stijgende grondwater meer of min bedorven, ja zelfs on-

bruikbaar gemaakt werden. Kort voor de omwenteling waar-

schuwdefi mannen, als Eéaumiir en Büffon, tegen deze bosch-

verdelging; maar tijdens de anarcliie giiig die nog sterker- voort.

Thans gevoelt men op zeer vele plaatsen het dreigende ge-

vaar, maar het middel ter afwending moet nog gevonden wor-

den: en toch werd, na de verdrijving van Louis Piiilippe,

door de republikeinsche regering een deel der nog overige Gou-

verncmcntsbosschen verkocht.

Onder de vruchibaarstc, best b.^waterde provinciën van
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Frankrijk noemt men thans: Normandië, Picardië, Poitou,

Anjou, Maine, Orleanais, Artois, Henegouwen, Vlaanderen,

benevens de dalen in de departementen Elione, Loire en Puj

de Dome, en van het geheele Languedoc.

Onder de dorste en slechtst bewaterde: Champagne (dbor de

inwoners zelve //la Cl»ampagne pouilleuse" genoemd), de berg-

achtige streken van Puy de Dome en van Languedoc, welks,

sedert eeuwen aangroeijende, oeverstreken zeer moerassig zijn.

Toen Spavje, door de toevallige ontdekking van zilvermijneu.

(DroDoiius Sicui.us V. 35) een aantal fenicische kooplieden tot

bewoners kreeg, nam de bevolking weldra zeer toe, en ver-

dwenen meerendeels de bosschen. 200 jaren voor Christus ge-

boorte waren de zuidelijke provinciën er nog ruim van voor-

zien, waaronder vooral de Tartesser en Tugiënser wouden ge-

noemd worden. Tegenwoordig (zie Merkantilische Notizen ueber

Spanien, van Dr. Wagener, 1S23) is alles veranderd.

Van Cadix uit, binnensland's gaande, ziet men niets dan

onafgebrokene woestijnen, waar bijna enkel lavendel en ros-

marijn groeijen. Tot in de nabijlieid van ]jeon ziet alles er

verbrand üit; bruine rotswanden, hier en daar eene eenzame

den dragende, is alles wat het oog ontwaart.

De Antillen waren, ten tijde harer ontdekking, alle met de

schoonste wouden begroeid. Deze vindt men nu alleen nog ten

deele op de grootste, die dan ook verreweg de vruchtbaarste en

het rijkste aan water zijn. Maar de kleine, op onvoorzigtige

wijze van alle bosschen beroofd, zijn dor, ten deele zonder

eerie enkele bron, en hebben weinig vruchtbare gronden. An-

tigua en het noordoostelijke gedeelte van Guadeloupe (Grande

Terre) kunnen hiervan als voorbeelden dienen *

Marüniqne heeft, na de verdelging zijner digte wouden

door de Pranschen, schier al zijne rivieren en beken verloren;

het regent er hoogst zelden, en de vegetatie lijdt er dus zeer

door de droogte. Ilaiti en Citha^ nu meerendeels van hunne

zoo nuttige bosschen ontbloot, bieden reeds overeenkomstige

verschijnselen aan. Onder anderen had het laatstgenoemde, in

l^il, voel van droogte te lijden. Het vee versmachtte, het
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suikerriet werd als verschroeid, en honderden mijlen ver was

geen groen graslialinpje te zien.

Door het bijna ganschelijk uitroeijeu der bosschen van Mexico,

niet alleen op het 5-8000 v. hooge plateau, maar ook op de

omringende bergen, is de waterstand in de meren veel lager

geworden, en hebben de vlakten van San Lazaro schier geen

grasbekleedsel meer.

Meer bepaalde uitwerkselen van de uitroeijing der bosschen

zijn waargenomen door den beroemden Dk Saussüre, bij ver-

schillende meren van Zwitserland.

Het meer van Neufchatel, dat vijf geografische mijlen lang

en 11/4 op zijn breedst is, heeft, naar zijn gevoelen, vroeger

eenen veel grooteren omvang gehad, blijkens de groote, moe-

rassige weiden in het zuidwesten, die vroeger ontwijfelbaar met

water bedekt waren.

Het meer van Bienne, thans l^/s geografische mijl lang en

S/s breed , is van het vorige alleen door eeiie onafgebrokene

vlaMe gescheiden. Dit geldt ook voor het meer Morat, dat

door horizontale moerassen nog met het eerstgenoemde in ver-

binding staat.

De volkrijkheid van dit vorstendom is bekend, en den graad

van landontginning mag men daar wel naar afmeten.

Het meer van Geneve biedt overeenkomstige verschijnselen

aan, die, naar gissing, sedert de 13^ a 13^ eeuw in gang zijn.

Het kwartier de Eive en de laag gelegene straten der stad

zijn klaarblijkelijk gebouwd, waar vroeger nog 7neer bestond,

en De Saussüre beweert, dat niet alleen het graven van een

afvoerkanaal, maar ook eene vermindering in de stroomen, die

het meer voeden, de oorzaken van zijne inkrimping zijn.

Uit de nasporingen van den heer A. Von Humbot-dt, op

zijne togten door Azië, zijn dezelfde besluiten af te leiden. De

reeks van meren, die, van de vroeger als zoodanig aangenome

plaats van het Alghinisch gebergte, in het land der Kirghizen,

zich door de vlakten uitstrekt, waardoor de rivieren Ichim,

Orask en Ob stroomen , hebben alle het voorkomen van over-

blijfsels ééner groote en algemeene waterplas.
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In de steppe van Baraba, die de lieer Von Humboldï door-

trok, om van Tobolsk naar Baraoul te komen, zag hij de

duidelijkste bewijzen, dat de uitdrooging snel toeneemt met het

bebouwen van den grond.

Boven heb ik reeds ^ met een enkel woord , van het verkwis-

tende neêrvellen der bosschen in Rusland gesproken , dat ook

voor het Aziatische «ü-edeelte 2;eldt.

BoussixGAULï vermeldt dergelijke verschijnselen , die in

Amerika plaats hebben, vooreerst, nabij het dorp Ubaté, in de

Cordilleras, 8165 r. v. boven den spiegel der zee. Tijdens zijn

verblijf, stond dit dorp in de nabijheid van twee meren, die

70 jaren vroeger vereenigd waren, zich uitstrekkende tot digt

bij Zimijaca, dat er nu ^/^ geografische mijl van verwijderd lag.

De oudste bewoners konden die aanhoudende uitdrooging ge-

tuigen. De grond van zeer vruchtbare koornvelden was,. 30

jaren vroeger, nog onder het water bedolven. Uit de archie-

ven der onderscheidene dorpen bleek het eenparig , dat er groote

bosschen waren uitgeroeid geworden.

Het meer Puqueué, oost van Ubaté, in dezelfde vallei, ligt

op gelijke hoogte. Twee eeuwen vroeger werd het bezocht

door Lucas Pernandez de Piedraiiita, bisschop van Panama,

die opgeeft, dat het 0^/4 geogr. mijl lang en l'^'/g breed

was. BoussiNGAULï verzekert, meer dan eens bevonden te

hebben, dat genoem.de schrijver steeds zeer naauwkeurig de

afstanden opgeeft. Nu heeft de heer Roiiijn, omstreeks 1840,

bij het opnemen van dit meer , tot uitkomst verkregen , dat

het toen minder dan 1. geogr. mijl lang en ^/^ breed was.

Hier had het boschkappen genoegzaam opgehouden, en de uit-

drooi^in": in het dal uiw^ nu zoo lano-zaam voort, dat de in-

woners, om het toenemen van vruchtbare gronden te bespoe-

digen , aan meer regtstreeksche middelen dachten , en daartoe

werd in 1826 door spekulanten voorgesteld, om aan het water

eenen dadelijken ailoop te verschaffen.

Doch het meest beslissend zijn de zorgvuldige Avaarnemingen

hieromtrent, het eerst door den heer Vo.v Humboi.dï verrigt in

het jaar 1800, vijf en twintig jaren later herhaald door Bous-
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siNGAUT.T, die toen, door den loop der verschijnselen, de ge-

vol^'trelcldngen van den eerstgenoemde allezins moest bevestigen.

Ik bedoel, de afwisselende vermindering en wederuitbrei-

din"" van liet meer Tacarigna of Valencia, op 1300 rijnl. v.

hoogte, in de vallei van Aragna (Venezuela).

In 1800 vond de heer Von Humboldt de bewoners dder streek

in verbazing, over de, sedert 30 jaren trapswij ze voortgaande

uitdrooging van dat meer, die ook ten volle blijkbaar was. Het

stellige berigt van Oviedo, uit het laatst der 16e eeuw, dat

Nieuw-Valencia in 1555, op 2200 meters afstand van dit meer

gesticht werd , terwijl de heer Von Humbot,bt de stad op 5260

meters afstand gelegen vond, was reeds voldoende, om het ge-

voelen der inwoners te bevestigen. Doch bovendien droegen

kleine hoogten in de omgevende vlakte nog den naam van

eilanden , zoo als vroeger. De droog gewordene gronden wer-

den herschapen in velden met suikerriet , katoen en pisang-

boomen. Van jaar tot jaar stonden de, bij den oever geplaat-

ste, gebouwen op grooteren afstand van het water. In 1796

verschenen er nieuwe eilandjes in het meer.. Een fortje, in 1740

op het. eiland Cabrera gebouwd, stond nu op een schiereiland.

In het struikge-was van twee granieteilanden, Cura en Ca-

bo Blanco, eenige meters boven den waterspiegel, vond de

heer Von Humboldt fijn zand, vol met heliciten.

Het vereenigingspunt van al de verklaringen, die de ge-

leerden van het land gaven , was ; dat het meer eenen onder-

aardschen afloop naar de zee had.

Doch na een rijp en grondig plaatselijk onderzoek, kwam.

de heer Von Humboldt tot het besluit, dat de ontginningen,

die sedert eene halve eeuw in gang waren, deze watervermin-

dering hadden veroorzaakt.

OviEDO, noch eenig ander kronijkschrijver, maken melding

van zulk een verschijnsel te zijnen tijde. De latere uitbrei-

ding der kuituur van indigo, suikerriet, katoen en kakou ging

dan ook met snelheid voort, en in het jaar 1800 was de val-

lei van Antigua zoo digt bevolkt, als het beste distrikt van

ïrankrijk.
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Maar, tijdens het verblijf van Büussingault aldaar, had-

den de inwoners reeds sedert eeniye jaren opgemerkt, dat het

meer weder duidelijk aan het stijgen was. Voormalige katoen-

aauplantigen waren onder water geraakt; de eilanden Las Nue-

vas Aparecidas, ia 1796 ontstaan, waren weder in gevaarlijke on-

diepten veranderd; de kleiïie landeiigte van Cabrera stond, bij

de geringste zwelling van het meer, geheel onder water, enz.

Maar in die 22 jaren, sedert de boven medegedeelde uiter-

ste verlaging van den waterstand verloopen, had Venezuela

zich van Spanje afgescheurd. In de vallei van Antigua had-

den bloedige gevechten plaats gehad. Op den kreet van on-

afhankelijkheid en vrijheid, had zich een groot aantal slaven

onder de vanen der republiek geschaard.

Das hielden niet alleen verdere ontginningen op, maar wer-

den de groote kultuurgronden verlaten, en het zoo ligt voort-

dringende tropische Avoud had een groot gedeelte van zijn ge-

bied heroverd, dat het sedert ruim een eeuw allengs verloren

had. De rivierbeddingen , vroeger zes maanden lang droog we-

gens de menigvuldige irrigatiën, waren uu weder met water

gevuld.

Om ten overvloede, door bewijzen van eene andere orde

allen redelijken twijfel aan de ware oorzaak dezer uitdrooging

op te hefl'en, voert Boussingault nog de volgende waarnemin-

gen aan.

Het meer Tota, in Nieuw-Grenada , niet verre van dat van

Puquene verwijderd, heeft volkomen dezelfde geologische forma-

tie, op ongeveer 12.700 r. v. hoogte, in de Cordilleras de

Sogamaso.

Hier heeft bijna alle plantengroei een einde. Het meer had,

volgens PiEDRAHiTA, in 1542 eene middellijn van ruim II/2

geogr, mijl. Door de winden opgejaagd, overstelpten de gol-

ven den smallen weg, die in 1652 tusschen den uitersten rand

en hoo£;-e rotsmuren was aano-eleo-d. Hetzelfde verschijnsel be-

stond nog, tijdens BoussiNGAUi/r's bezoek; de waterspiegel

heeft, sedert de oudst bekende tijden, geene verandering on-

dergaan.



— 97 —

Het meer San Pablo, bij clc inboorlingen Chilcapan genoemd,

op den weg van Ibarra naar Quito, b'gt op 8.80G r. v. hoog-

te. Men ziet hier talrijke velden met gerst, haver en aardap-

pelen, op eeuen achtergrond van sclioone weiden en met scha-

pen^ bedekte heuvels. De talrijke dorpen bestonden reeds voor

de verovering der Spanjaarden , en zijn bijna geheel door In-

dianen bewoond. Sedert onheugelijke tijden is het hoogvlak

van San Pablo van bosschen ontbloot; reeds onder de Inca's

was alles weiland. Langer dan eene eeuw geleden, zijn er,

op de oevers van het meer, schaapsstallen en herderswoniii-

f^en opgerigt, maar men heeft haren afstand van de oevers

niet zien toenemen. Dezelfde weg, dien Huyana Capag volg-

de, toen hij Quito verliet, om Ocavalu te veroveren, maakt

nog heden de grens van het water uit.

Genoemd meer heeft in het noorden eene natuurlijke ope-

ning, waaruit de Eio Blanco stroomt. Door de meerdere be-

weging, te dezer plaatse in het water te weeg gebragt, moet

eene schuring, en langzamerhand eene verdieping in het rot-

siire bed ontstaan: en zelfs in weerwil hiervan, is 2:eene verla-

ging van den waterspiegel waargenomen.

Het niet ver van deze plaats gelegene meer van Quicoclia

bevat twee eilandjes, door den kolonel Hall met veel zorg

onderzocht, en de bestendigheid der waterhoogte is er evenzeer

uit gebleken.

De heer Juxgiiuhm heeft, in zijn werk over Java, de vol-

gende waarnemingen over de vermindering der bosschen mede-

gedeeld.

De berg Merbaboe was, toen Yan Boekhüi,d hem in Ok-

tober 1785 aan de noordzijde beklom, zoodanig met wouden

overdekt, dat hij het kompas moest gebruiken, om zijnen weg

te kunnen vervolgen.

In 1836 werd die berg door den heer Jünghuhn beste-

gen; en in plaats van wouden, zag hij niets dan alang-alang,

terwijl in de hoogste streken verschillende grassoorten groei-

den.

De berg Soembing, even als de Sendoro, heeft boven de

VIII. 7
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hoogte van 4.500 voet, zijne wouden en bosclijes bijna geheel

verloren. Thans is de hoogste, bewoonde plek, het dorpje

Kadjepit, 3.876 v. boven de zee gelegen. Op veel grootere hoogte

is een aantal zaclit glooijende streken, ter bewoning geschikt,

en ook nog van het vroeger bestaan van dorpen blijken dra-

gende. Doch gebrek aan water, dat sedert het uitroeijen dier

wouden van lieverlede ontstaan is, maakte die grootere hoogten

onbewoonbaar. Gewoonlijk ^s, volgens den heer Junghuhn, op

met woud bedekte bergen, de grens der verzamelplaats van

regenwater, in kloven en scheuren, op 7 a 8000 voet hoogte;

doch op den Soembing zijn , behalve kort nadat er regen ge-

vallen is, eerst beneden 3500 a 4000 v. hoogte kleine beken

en stroomen te vinden.

Een begin der veranderingen, door het vellen van bosschen

veroorzaakt in den natuurlijken plantengroei, en dus in den

toestand van het klimaat, nam deze natuuronderzoeker waar

op het plateau van Pengalengan, 4000 a 4500 v. boven de

zee. In 1839 was daar nog één onafgebroken woud. Ner-

gens werd de grond door een zonnestraal verlicht. In 1847

was er over minstens drie palen in de lengte, bosch geveld,

en 15 millioen koffijboomen, met bijbehoorende dadaps, na-

men zijne plaats in. Nu hadden zich twee kleine plantjes

(Ageratum conijzoides L. en Bidens leucantha Willd.) ontwik-

keld, waarvan vroeger geen spoor te vinden was, en zulks

ten gevolge der inwerking van het zonnelicht.

Deze plantjes veroorzaakten, door hunne snelle vermenigvul-

diging, aan de, met het onderhoud der tuinen belaste dorp-

bewoners, zeer veel moeite. Op eene uitgebreidheid van zes

voet vierkant werden 2412 dezer plantjes geteld.

Het blijkt dan uit talrijke verschijnsels, in verschillende oor-

den der wereld waargenomen, dat, na eenen kortercn of lan-

gercn tijd, de uitroeijing der bosschen, naarmate zij geschiedt,

gevolgd wordt door
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Vermindering van de voclitiglieid der lucht eu gevolgelijk

van daauw, wolken en regen.

Verliooging der zomer- en- dag-temperatuur.

Yerlaging der winter- eu nacht-temperatuur.

De bemiddelende oorzaken hiervan zijn: vermindering van

plaatselijke winden, en het toenemend doordringen en heer-

schen van die van meer algemeenen oorsprong en grootere kracht

,

in zoo verre zij niet door hoog gebergte worden afgekeerd.

Onweders zullen tevens afnemen in aantal, maar heviger

worden, zoolang de temperatuur en hoeveelheid Avater niet nl

te zeer afnemen. In Siberië en de Sahara zijn zij genoegzaam

onbekend.

Dit alles laat zich vereenigen onder de algemeene uitdruk-

king:

Het klimaat der eilanden en kusten zal tot dat van het

vaste land naderen; in groote binnenlanden, met geslotene kus-

ten kan de tijpe van het laatste, op eene onherstelbare wijze,

bereikt worden.

Verder, ten aanzien des boderas:

Verlaging van den waterstand der meren, of tot een zeker

minimum, afhankelijk van andere natuurlijke middelen van wa-

ter aanvoer, of onbepaald, tot het vormen van moerassen en

wellen, waar zoodanige middelen ontbreken;—tevens.

Mindere regelmatigheid in den loop en stand der rivieren.

De invloed, waarvan hier gesproken wordt, bestaat dus in

het bewerken eener andere venleellncj van vocht ^ beide in plaats

en in tijd. Naarmate het uitroeijen der bosschen voortgaat,

zal er eene toenemende hoeveelheid water in den grond blij-

ven, en zich meer of minder ver van de oppervlakte verwijde-

ren. De verhouding van het in den dampkring overgevoerde

zal allengs verminderen, tot dat het quantum der luchtvoch-

tigheid beperkt blijft tot datgene, wat kan worden aangevoerd

door de, over naburige watervlakten strijkende, kichtmassen
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of door cle geringe verdamping der sneeuw van liooge bergtop-

pen.

Naarmate de eerste worden afgeweerd door lioog gebergte,

of reeds vroeger zijn vermengd geraakt met koudere lucht-

stroomen, zal liet genoemde quantum ook minder bedragen.

In streken, waar de moessons lieersclien, zal de regentijd kor-

ter duren, en zich zelfs diep landwaarts in minder doen ge-

voelen.

Het gevolg van dit alles moet zijn : vermindering der na-

tuurlijke vruchtbaarheid eens lands, die op geheele onvrucht-

baarheid kan uitloopen.

De vermindering der regens en de toeneming der tempera-

tuurverschillen, die op het uitroeijen der bosschen volgen,

kunnen op eilanden en kusten nooit zoo sterk zijn, als in

groote binnenlanden. De altijd vochtige zeelucht, in één rig-

ting werkende met den invloed der bosschen, zal ook in boom-

looze streken wolken en regen aanbrengen, mits zij niet op te

groote hoogte gelegen zijn, en den toevoer der stroomen in

zekeren graad onderhouden ; maar dit zal , op hooge breedten

,

meer in den winter, binnen de keerkringen meer des nachts

geschieden. Eilanden, die niet te digt bij een droog vast-

land liggen, ondervinden deze zeewinden bij dag altijd, ofschoon

in ongelijke mate. De w. en z.w. winden in de Noorder

gematigde luchtstreek, zeewinden op groote schaal, dragen daar-

toe vooral bij , wegens de grootere luchtmassen , die zij ver-

plaatsen. Voor uitgestrekte binnenstreken , in bergachtige tro-

penlanden, waar de westraoesson alleen als zij zeer hevig waait,

en slechts op de hooglanden doordringt, is die vochtaanvoer door

meer algemeene winden tot kortere en afgeslotene perioden

beperkt.

De bijna kunstmatige snelheid, waarmede nu in den regen-

achtigen jaartijd de plantengroei zich ontwikkelt, verloopt in

«ene even snelle verdorring, zoo dikwijls een nieuwe zeelucht-
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stroom te lang uitblijft (1). De meer ongelijkmatige verdee-

ling der winden, op hoogere breedten, maakt dit gevaar daar

minder dreigend, dan waar geregelde moessons waaijcn.

Die plantendorheid is niet zoo zeer een gevolg van ge-

brek aan vocht in het algemeen, maar van zijne onberclk-

haarhe'ul. Nadat in de lagere streken der eilanden , of op

groote kontinentale vlakten, beide schraal van geboomte voor-

zien, zooveel regenwater weder is verdampt, als boven de linie

van bestendige grondtemperatuur aanwezig is (en die valt in

de tropenlanden genoegzaam met de oppervlakte zamen), dan

gaat dit proces, ofschoon trager en trager, toch voort, tot dat

de spiegel van het grondwater diep, en buiten bereik der lucht-

temperatuur is weggezonken. Dit gebeurt alleen in gelijkma-

tig zandige streken, die door de zon sterk verhit worden, maar

tevens het water onverhinderd doorlaten; en van zulke plaat-

sen kan men dan ook in waarheid zeggen, dat lucht en grond

heide, door het verlies van bosschen, drooger worden.

Het is waar, dat zelfs in de Sahara, althans in het ooste-

lijke gedeelte, dat hooger ligt en waar ook de meeste oasen

zijn, liet water niet gelieel verdvvijnt. Het weekblad das Ausland

1854, No 27 meldt, in het artikel: //der Tropenschein", dat

in de Nubische (2) woestijn, op een paar kleine streken, aan

den Nijl, in eeuen zekeren jaartijd een weinig regen valt, ten

gevolge waarvan op de, hier geringe, diepte van 30 ti 35

voet, naauwe vergaderbakken kunnen aangelegd worden:" — maar

de bodem daarvan bestond uit eene doukerroode, niet doorla-

tende kleilaag-

De gevolgen der boschuitroeijing, die bij de Miilerzee, in

Zweden (zie boven) zijn waargenomen, hangen, mijtis inziens,

re^-tstreeks zamen met het vochtverbruik der wouden. De o-rond

(1) ^len leze hieromtrent de scliiUleraclitigc tescliiijviiig, die de heer Vow

HuMBOLDT geeft van den toestand dier onmetelijke booinlooze vlakten , de Llano's

en Pampas van Zuid-Amerika, in de twee tegenovergestelde jaargetijden.

(2) De schrijver bragt, weken achtereen, dag en nacht inde open lucht door,

en zag nooit eenig spoor van daauw, terwijl zijne hijgrometers zelfs niet de

geringste vochtigheid aanwezen.
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der dalen en de rivierbeddincren, 2:evormd uit het verweerde

valdspaatli der granictbergcn, die door geheel Skandinavië loo-

pen, kan slechts zeer weinig water doorlaten, en alles, wat

vroeger door middel der bosschen weder opgenomen en als

damp omlioog gezonden werd, voegt zich nu bij de gewone

hoeveelheid, grooteiideels van de smeltende sneeuw afkomstig,'

en veroorzaakt overstroomingen (1).

Zijn de gronden minder of in het geheel niet doorlatend,

en nog daarenboven rijk in humus, zoo als 'va Ierland en een

groot gedeelte van Rusland, dan zinkt het niet meer door den

boomgroei benuttigde water ook niet weg. Het komt nabij,

of rijst i7i de koude jaargetijden zelfs boven de oppervlakte

van den grond. Hier zou dus eene oorzaak van vochtvermeerde-

ïing in den dampkring aanwezig zijn; en werkelijk ziet men

ook, na heete dagen, boven deze stilstaande ondiepten of natte

gronden veel nevel ontstaan. Doch dit bepaalt zich tot de

bcnedenlucht, die liier bovendien plaatselijk wordt afgekoeld,

en dus niet veel damp kan bevatten. Zij kan die ook niet of

weinig buiten de grenzen van het moeras verspreiden, daar zij,

uit den aard van deszelfs ligging, niet of weinig door de hoo-

gere luchtlagen wordt aaiigedaan. Wanneer die nevel, door

de warmte der zon , weder opgetrokken wordt, dan kan hij in

de hooge luclitstreken slechts weinig bijdragen tot verhooging

van het daauwinnit, zoo omdat zijn omvang doorgaans beperkt

is, als om de meerdere bewegelijkheid en ijlheid der boven-

lucht. De ongcTioegzaamheid , zelfs van hoogst uitgestrekte

biunenlandsche wateren, om in het gemis van bosschen te

voorzien, tot onderhoud van de vochtigheid der lucht, komt

mij voor duidelijk te blijken uit een berigt over het klimaat

der Vereenigde Staten van Noord-Amerika , te vinden in //das

Ausland, 1853, No. 46." De droogte van dat klimaat schijnt

vooral de Duitsche landverhuizers te verbazen. Alles verliest

er veel spoediger zijn vocht door verdamping, dan in Europa,

(1) llierLij knii zich nog gevoegd liebbcn, liet vorsto])p(;n of ophoogen der ri-

vieibeddiugevi , tun gevolge van aavdvallcu iu de van busch ontbloote bcrgstrcken.



— 103 —

en zelfs de algeraeene schraalte in ligchaamsbouw en stijfheid

der haren in het dierenrijk laat zich daaruit verklaren. Ook

de mensch is daarvan niet uitgezonderd. Zoo men al, in de

straten van New-York, Boston en Philadelphia, onder honderd

personen, Tiaauwelijks een aantreft, die men zwaarlijvig kan

noemen, dan is deze nog meestal een vreemdeling. De al-

gemeene stijfheid der haren, bij de Amerikanen op te mer-

ken, en door de Engelschen tot karikatuur aangewend, is ze-

ker wel een dadelijk en ontwijfelbaar uitwerksel van het drooge

klimaat.

In weerwil daarvan is het aantal regendagen in !Moord-Amc-

rika met dat in Europa, op overeenkomstige breedte
,
genoegzaam

gelijk te stellen, Engeland en Noorwegen uitgezon.derd. De

meerdere droogte in de lucht kan dus alleen een gevolg zijn

van het meer volkomen nederslaan der vochtigheid, in den

vorm van regen, telkens als een drooge, koude luchtstroom in-

valt; zoodat, tusschen twee regenbuijen, het daauwpunt door-

gaans lager ligt, dan in Europa. Dit schijnt werkelijk het

geval te wezen, en de oorzaak is te zoeken in de heerschende

westen Avinden, die, de oostelijke deelen van Amerika bereikende,

hunne natuurlijke vochtigheid reeds grootendeels ten westen der

Eocky Mountains hebben afgegeven. Zij zijn dus met de droo-.

ge oosten winden in Europa te vergelijken; en toch hebben zij

over watcrmassen moeten strijken, als die, Avelke de meren

Superior, Michigan, Huron , Erie en Ontario uitmaken, en die

de Hudson en St. Laurens voeden. Maar de Oostelijke staten

zijn ook verreweg het meest bevolkt, verreweg het meest is

daar de boschuitroeijing gevorderd.

Het ontstaan van wellen en moerassen, na het sloopen der

bosschen, is op eilanden en kuststreken minder schadelijk voor

klimaat en vruchtbaarheid, dan in groote binnenlanden. De

schrale zandgronden in de eerste hoogte-zone (acht geografische

mijlen zuid van het strand) van Suriname dragen, dank zij de

natuurlijke wellen, talrijke kreupclbossclicn , en w(n'deu vruclitbaar

door den gevormden humus. Die van de Sahara bevatten slechts

zeer enkele groene plekjes, ^en aan de westzijde worden die.
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door de lieerschende •wiiidrigting, allengs door zandregeiis ver-

drongen. — De moerassen van Ierland en tussclien de Scliot-

Eclie Grampians, eenmaal gedroogd zijnde, zullen nog langen

tijd vruchtbare gronden opleveren; — die aan de grenzen der

llussisclie V ouden, vervangers van het uitgeroeid geboomte,

slechts zoo lang, als het nog aanwezige de overhand heeft en

niet te ver verwijderd raakt.

Die moerasvorming, als gevolg van boschverdelging, kan

door verstandigen landbouw weggenomen, en ten nutte van

grond en klimaat gekeerd worden, eensdeels door het beplan-

ten met zekere boomen, die den grond het overtollige water

onttrekken, en zelve daarbij allengs goed voortgroeijen (W. Vox

Baumeugan Betrachtungeu über die Abnahme der Walder, p. GO

sqq.), andersdeels door kunstmatige drooglegging en opvoering van

het verzamelde Avater naar de oppervlakte, in geregelde kana-

len, liet laatste vordert geestkracht en geldmiddelen, die ge-

lukkig doorgaans het meest daar Avorden aangetroffen, waar de

grond het meest wraak zou nemen op onverschilligheid en

traagheid. Het schijnt mij echter toe, dat dit niet veel kan

bijdragen tot herstel van de vroegere vochtigheid des klimaats.

Naarmate toch, bij gelijke hoeveelheden warmte, de lucht-

lagen vochtiger zijn, is de bovengrens der dampen digter bij

de aarde, en die vochtige luchtlaag van meer beperkte breed-

te en betrekkelijk lage temperatuur, daalt dus ras tot het

daauAA^amt. Een bebouAvde, boscharme landstreek echter, zoo

veel sterker dan een Avoud verAvarmd AA'ordende, straalt ook

over dezelfde ruimte veel meer uit, terAvijl zij , uit den aard

der zaak, minder AAatertlamp uitlaat. A^an daar, opvoering tot

grootere hoogte en meerdere verdeeling der, oorspronkelijk reeds

mindere, dampen, Avaarvan eene mindere herhaling van regens

liet gevolg moet Avezen.

De tijdruimte, Avaarin de gevolgen der boschvermindering

zich openbaren, is hoogst verschillend. Jn een deel van Grie-

kenland, in IVaiikrijk, Duilschland, Zwitserland, Groot Brittanje,
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waar door de nabijheid der zee en de veranderlijldieid der win-

den, of ook door opgehoopt water in vasten staat, de toevoer

van vochtige luchtstroomen over meerdere tijdpunten van het

jaar verdeeld is, waar meer toenadering is tot een Oceanisch

klimaat, daar doet de boschkappiug op groote schaal, ofschoon

ook zonder wetenschappelijk overleg, hare gevolgen zeker

langzaam gevoelen. Doch zij blijven geenszins uit, en de

moeijelijkheid, om het kwaad te herstellen, die men, vooral

in Prankrijk, meer en meer inziet, is even verklaarbaar, als

de traagheid der natuur zelve, in dit opzigt.

Dat die gevolgen in Amerika, door Boussingault medege-

deeld, zooveel spoediger verschenen, is naar mijn gevoelen,

toe te schrijven, deels aan de lange tusschenruimten , die in

deze keerkringslanden den regen- en droogen tijd vaneen

scheiden, deels aan de groote hoogten dier plaatsen, onbereik-

baar voor de zeewinden, ook op geringen afstand van de kus-

ten.

De hier, bij grootere daghitte, zooveel nadeeligere afwezigheid

ven plaatselijke vochtaanbrengers, heeft natum'lijk de gevol-

gen der boschkappiug grootelij ks verhaast.

Zal of kan de natuur niet Aveder herstellen, wat de mensch

door onverstandigen ijver of uit kortzigtige winzucht, bedorven

heeft? Zeker, de natuur vermag veel; zij is altijd jong en

krachtig; maar zij hangt af van wetten, die hare werking be-

palen.

Wanneer men een uitwerksel wegneemt, dat zelf het ]nid-

del, de voorwaarde is geworden tot zijn blijvend bestaan, dan

kan dit bestaan alleen daar Avorden teïuggeroepen , AA'aar en in

zoo verre als de noodige middelen, in voldoende mate, van

elders kunnen komen.

Groote vochtigheid in de lucht is een uitAverksel van uit-

gebreide bosschen; maar zij is ook eene voorAvaarde tot hunne

onveranderde voortdming. Die vochtigheid is het, welke, door

eenen hoogen AA^armtegraad ondersteund, de krachtige, Aveel-

derige en met de grootste verscheidenheid prij keilde vegetatie

der keerkringslande»i doet geboren worden.
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Vermindert die voclitigheid der lucht, door uitroeijinj^

het hooge geboomte, dan is alleen op tropische eilanden en kus-

ten, door de gelukkige vereeniging van bijna loodregte zon-

nestralen en groote watermassen, een min of meer spoedig her-

stel van het verlorene te verwachten; en dit nog slechts in

zoo verre, als de gevelde bosschen niet bovens de gemiddel-

den dampgrens der lucht liggen. Daar toch heeft geene her-

mem\ang van vochtige luchtstroomen plaats, die volgen den

heer Junghuhn op Java zeer zelden boven 7000 v., meer ge-

woonlijk tot op 4000 V. r. boven den spiegel der zee trekken.

Dit bepaalt dus de grens, en deze grens moet lager liggen,

naarmate de geografische breedte toeneemt, en de regens in

het koudere gedeelte des jaars vallen.

Een paar voorbeelden zal het gezegde volkomen bevesti-

gen. Ik kan ze alleen aan tropenlanden ontleenen, daar mij

geen voorbeeld van natuurlijke herstelling van uitgeroeide bos-

sclien buiten de keerkringen bekend is.

Aangaande he*t meer Valencia, in Venezuela, is boven reeds

gemeld, dat in minder dan 25 jaren tijds, door het staken

van den landbouw wegens politieke gebeurtenissen, het woud

reeds een groot gedeelte van het gebied had hernomen, dat

het in ruim eene eeuw tijds verloren had. Het moet echter

aangeteekend worden, dat hier geene algeheele uitroeijing was

geschied; daar zeer veel afliangt van de verhouding tusschen

het reeds gekapte en het nog overgeblevene.

Aangaande* Suriname, komt een berigt voor in //das Aus-

land, 1854," van de Duitsche Kommissie, die aldaar in het

belang der kolonisatie werkzaam was. In N^^. 25, p. 594

wordt onder anderen gezegd, dat men de, na 10 of 12

jaren uitgeputte gronden, verlaat, en een ander deel van het

bosch uitkapt, ter bebouwing, terwijl de vorige grond, nu

braak liggende, door de verbazende groeikracht, snel weder met

kreupelliout begroeid wordt.

Hier schijnen dus geene lange perioden uoodig te zijn, ofschoon

zulk een sekundair bosch bij de oorspronkelijke wouden nog wel

veol zal achterstaan in voorkomen en invloed op het klimaat.
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In liet meer vermelde werk van den heer Junghuhn komt

eene levendige besclnijving voor van den, eenmaal bloeijenden,

toestand van liet voormalige rijk van Balambangan, ongeveer

ter jilaatse van Baujoewaugi. Ten tijde van Houtman's bezoek

(22-24 Jannarij 1597), waren die streken zeer bevolkt en de

bewoners welvarend, waarmede een uitgestrekte landbouw moet

zijn vereenigd geweest. Honderd jaren later lieersclite daar

nog voorspoed, maar de reeds in 1590 aangevangen strijd tegen

de overlieerscliing der raoliammedaansclie vorsten van Mataram,

die in 1765 nog voortduurde, schijnt eindelijk die welvaart

vernietigd^ te hebben. Bebouwde landen en bewoners vermin-

derden en verdwenen eindelijk geheel, en in gelijke mate trad

liet woud in zijne vroegere grenzen terug. De nog aanwezige

bomvvallen van paleizen en tempels, met kreupelhout bcAvassen,

zijn onder even zulke hoogstammige boomen verscholen, als

een oorspronkelijk woud die kan aanbieden. Thans zegt de

schrijver, maken deze bosschen andermaal plaats voor de kiiltuur

Op het, nu moerassige, hoogvlak van Diëng, moet een der-

gelijke vernieuwde groei van hooge bosschen hebben plaats ge-

had, die in 1S2S grootendeels op nieuAV geveld zijn.

Hier wordt geen bepaalde tijd opgegeven, die tot dien twee-

den woudgroei benoodigd was, ofschoon die niet meer dan

150 jaren kan geweest zijn. Wij zien er althans de mogelijk-

heid uit , dat in een tropenland uitgeroeide bosschen Aveder van

nature door andere kunnen vervangen worden, van gelijke

hoogte en digtheid.

Doch dit vermogen bepaalt zich tot eene zekere hoogte boven

de zee. Wordt die grens overschreden, dan nemen het vocht-

gehalte der lucht en de gemiddelde warmte te zeer af, ora eenen

nieuwen boomgroei toe te laten. Niet ongelijk aan hetgeen op

hoogere Breedten gebeurt , maar sterker uitgedrukt , door het lang

onafgebroken heerschen der drooge z. o. winden , verschijnt dan

een meer geharde plaatsvervanger, het schier onuitroeibare, de

grootste droogte tartende , en zelfs den groei van hoog geboomte

belettende, alang-alang. Dit was , volgen denzelfden schrijver , het

geval op de noordelijke helling van den Merbaboe, waar, tusschen
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de jaren 1785 en 1836, liet woud, van den top af, tot min-

stens 2000 voet benedenwaarts , meerendecls door dat hardnek-

kige gewas is vervangen.

Het grootere gerais van boomgroei op de bergen Soembing

en Sendoro, mede door alang-alang verplaatst, is als een an-

der voorbeeld aan te voereii, dat boven 6 a 7000 voet hoogte

het eens gevelde woud zich , op Java niet weder herstelt. Het

eigenaardige, rondom tegen Aviuden beschermde Diëng-plateau

(6300 V.), kon alleen daarop ccne uitzondering maken.

IV. Uit een praktiscli oogpunt wordt het nu, met betrek-

king tot het reeds zoo ruim bebouwde Java, eene belangrijke

vraag:

Is het uitroeijen van bosschen onvoorwaardelijk af tekem'en,

en , zoo neen , welke grenzen en regels zijn daarbij in het oog

te houden?

Het spreekt van zelf, dat het eerste ontkennend moet beant-

woord worden. Bewoond en bebouwd te worden , is de bestemming

der aarde, en voor landbouw, nijverheid en gezondheid is het

uitkappen der boschen even noodzakelijk.

Het schijnt inderdaad, alsof eene te groote gelijkvormig-

heid in de oppervlakte eens lands aan zijne bestemming even-

zeer hinderlijk is, als het gebrek aan insnijdingen in de kus-

ten. Die gelijkvormigheid moge bestaan in algemeene bosch-

bedekking, algemeene kaalheid, of algemeene vlakheid des bo-

dems, altijd is zij der bewoning nadeelig.

Wij lezen , dat de eilanden van Achter - Indië , met name de

Andamanen en de Nikobaren, met ondoordringbare wouden be-

dekt, vruchtbaar, doch, althans voor Europeanen , zeer ongezond

van klimaat zijn. Van het binnenste van Ceylon , de digte , nog

bijna onaangetaste bosschen , die de bergen van de kust afschei-

den, geldt hetzelfde: en ook de uiterst vruchtbare, maar zeer

vochtige , nog groote en digte wouden bevattende Philippijuen

,

zijn voor de gezondheid van Europeanen niet gunstig.

Naar het schijnt, moet men aan het vellen van een goed

gedeelte der bosschen van het eiland Piuang, de gematigd

licid en gezondlieid van zijn klimaat toeschrijven. In liet
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binnenste van Noord-Amerika , dat wegens de vele insnijdingen

en groote binnenzeeën en rivieren, alsmede door zijne, in

het Westen nog zoo uitgestrekte wouden , een eenigzins Ocea-

nisch • klimaat heeft, is dit na de gedeeltelijke uitkappingen

zachter geworden. Namelijk: bij de verbazende hoeveelheid

sneeuw, die zelfs op 40'' br. soms maanden achtereen ligt,

en dewijl verre de meeste regens, althans aan de oostkust, bij

noordoostsn (1) winden vallen, werd door de alles bedekkende

wouden een al te groot verlies van vrije warmte veroorzaakt.

Omgekeerd is het bijna vlakke, uiterst drooge Iran (het hoog-

land van Perzië), zeer gezond, blijkens den ligcliamelijkc]! toe-

stand van zijne liewoners; maar een groot gedeelte dier streek

is eene woestijn, welker l^odem in de:i zomer met eene zout-

korst is overtogen.

Ofschoon geheel het Avestelijk gedeelte van Nicuw-Hol-

land, uit eflene laaglanden inet lage lieuvels l)cstaande, even-

eens gezond, en door zij] ie uitgestrekte grasvlakten voor eene

afdeeling van den laiidbouw geschikt schijnt te zijn, is toch

de grond in den winter te moerassig, in den zomer te dor,

om immer eene digtc bevolking te kunnen voeden.

Onefleidieid van 02)pervlakte , evenzeer als afwisseling van ve-

getatie, draagt wezenlijk l)ij tot het vorinen van een gematigd

klimaat, in vergelijking met de geografische breedte eens

lands. In het eerste opzigt kan Java met elk land ter Avereld,

van gelijke uitgestrektheid, wedijveren; de vraag rest nog,

wat blijft omtrent het laatste jumt teweuschen? Heeft de uit-

roeijing der bosschen reeds de grens der nuttigheid bereikt? Heeft

zij die hier en daar overschreden? Welke voorzorgen zijn, bij

verderen voortgang, noodig?

Tot beantwoording dier vragen hebben wij te letten.

1. Op de moessons, die beurtelings op Java heerschen.

2. Op de strekking van het eiland, met de rigting dier

moessons meer of minder zamenvallende.

(1) Volgens waarnemingen te Cambiidge, bij Boston.
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3. Op cle betrelckelijlce verheffing van landmnssen , en liet

verschil van grond, in zijne oostelijk en westelijk 'gedeelte.

4. Op den algenieenen vorm en de plaatselijke gesteldheid

van het naburige Nieuw-Holland, alsmede op die van de tus-

schen liggende kleine eilanden.

1. Het is bekend, dat de z. o. passaat, die in de boven-

luclitstrekeu het gauschc jaar door waait, niets anders is dan

de Poolwind, welke do van den ekwator steeds hoog opstijgen-

de en hier zuidwaarts afvloeijende luchtkolom van ter zijde in-

dringt. Voorts, dat die polaire luchtstrooming , met de nade-

img tot den ekwator, in betrekkelijke snelheid tot die van de

omwenteling der aarde verliezende, bij den waarnemer een ge-

AToel van tegenstand verwekt, die uit het Oosten schijnt te

komen. Van deze twee faktoren wordt de z. o. passaatwdnd

geboren, die zich, zoo wegens zijnen oorsprong, als Avegens

de hoogte der luclitstrekeu , die hij in beweging brengt, door

lage temperatuur en droogte kenmerkt.

Tusschen de maanden April en Oktober waait, vereenigd

met dezen en in dezelfde rigting, de z. o. moesson, welker

bestaan, als een uitgestrekte zeemnd, ik, in weerwil van het

gevoelen van den heer Junghuhx, moet blijven aannemen,

eenvoudig om het bestaan eener n.w. moesson, Avaarvan de

vorige de terugwerking is.

Deze z. o. moesson is, uit haren aard, in de lagere lucht-

strcken te huis, even als de n. w. moesson, die volgens den heer

JuNGHUHN, de z. o. passaat niet hooger, dan 5000 voet boven

de oppervlakte der zee terugdrijft. — Tusschen de maanden

April en Oktober , Avaait dus over Java een Avind , die , in het

benedengedeelte uit tAvee zamenwerkende oorzaken geboren,

aldaar— behalve de bovengenoemde hoedanigheden ,— nog den

toestand overplant, waarin hij zelf is gebragt gcAvorden, door

de plaatsen, Avaarover hij moet heentrekken.

In de n. av. moesson stroomt over Java eene luchtmassa,

Avelker hoogte geAVOonlijk tusschen 3000 en GOOG voeten
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sdiijnt af te wisselen, eu welke van af het tropische Afrika

over eene uitgestrekte watervlakte tot ons komende , de ontvan-

gene warmte en vochtigheid mededeelt. Boven dezen wind

Avaait bestendig de z. o. passaat , en al wat dus op Java boven

de grens de n. w. winden uitsteekt, blijft het gansche jaar

door aan droogte en afkoeling blootgesteld, waardoor het in

eenen toestand verkeert, eenigzins gelijkende naar dien van

een land, waarover de steppen-wind heen strijkt.

'2. Dat de rigting dier Avinden ongeveer overeenkomt met de

strekking van Java, maar dat het tevens in de lengte-as eene

menigte van hooge bergen met vele, in verschillende rigtingen

loopende, bergjukken en heuvelreijen bezit, is van veel be-

lang voor zijn klimaat. Zonder die bergformatiën, zou dit

eiland, wegens zijne geringe breedte, beurtelings uitgedroogd

of door regens overstelpt worden.

De hijpsometrische vorm der oppervlakte belet, meer of min-

der, het doordringen der twee tegenovergestelde luchtstroomen

in de binnenstreken. Hier moeten, door het verschil in hoog-

te en begroeijing bijv. in bebouwde dalen of vlakten tusschen

boschrijke bergen, velerlei, door de rigting der oneifenheden

bepaalde, luchtstroomen ontstaan. Hóewei plaatselijk, kunnen

deze toch de heerschende winden min of meer wijzigeii, ja,

over beperkte ruimten geheel verdringen. De heer Jungiiuhn

merkt aan, dat op het hoogvlak van Bandong bijna aanhou-

dend windstilte heerscht; dat op het plateau van Pengalengan

des nachts nooit de noordwesten-, in December en Januarij bij-

na eiken dag een zuiden-wind waait, soms door den tegenover-

gestelden afgewisseld; en eilidelijk, dat tusschen de vulkanen

van Oost-Java, vooral in de drooge moesson, den gauschen

dag tot laat in den avond een sterke zuidzeewind heerscht.

Het voorlaatste verschijnsel schrijft hij toe aan het, ten noorden

aangrenzende plateau van Bandong, Averwaarts de koudere

lucht van Pengalengan afdaalt ; het laatste aan het verschil in

temperatuur tusschen den Zuidelijken Oceraii en de Java-zee.

Door zoodanige, vrij talrijke plaatselijke winden, wordt een

groot gedeelte van Java aan den geregelden invloed der moes-
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sous onttrokken , die eins alleen aan de kusten en strandvlakten

onbelemmerd lieersclien.

Daar nu de z. o. wind de westelijke streken van Java eerst

bereikt, nadat liij de oostelijke bezocht heeft, en omgekeerd,

de n. westelijke het eerste over de westelijke gedeelten strijkt,

zoo verandert de beteekenis dier twee moessons voor de beide

helften van Java eenigzins van karakter.

De drooge z. o. wind kan , na over de gansche lengte van

dit nog woudrijke eiland te zijn heengetogen, niet meer zoo

droog zijn als te voren. Hij brengt dus in de atmosfeer der

westelijke helft een geringer vochtverlies te weeg; de drooge

moesson is er minder scherp afgescheiden en dum"t korter , dan

in de oostelijke helft.

De vochtige en warme, zooveel lager waaijende, n. w. wind

zal, vóórdat hij in volle sterkte heerscht, reeds aan de wes-

telijke helft een goed gedeelte zijner dampen als water hebbeu

afgegeven, eer dat hij de oostelijke streken bereikt, Wat hij

daar nog aanvoert, zal ten deele ontleend zijn aan de bos-

sclien, over Avelke hij strijkt.

Op een later tijdstip dus, dan in de westelijke helft, en ook

meer plotseling , zal men aan den oostkant des eilauds de volle

kracht der regens gevoelen.

Hieruit volgt van zelf, dat het gemiddelde vochtgehalte

der lucht in de westelijke helft van Java grooter moet zijn, dan in

in de oostelijke. Eene dergelijke tegenstelling zoude niet be-

staan, indien de rigting van het eiland niet zoo zeer met

die der heerschende winden zamenviel.

3. Deze tegenstelling wordt nog versterkt door het verschil

in landontwikkeling en grondsoort.

Het westelijke gedeelte van Java is grootendeels als een hoog-

vlak te beschouwen, waarboven de hoogste bergen zich met

zachte hellingen verhefien.

Het oostelijke daarentegen bevat meer zuivere kegelbergen,

te midden van een bijna algemeen diepland. Eene horizontale

doorsnede, op 1500 tot 2000 v. boven de zee, over de geheele

lengte des eilands, zou aan de westelijke zijde, vergeleken met
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de andere ) eene grootere uitgestrektheid lands vertooneü.

Eene meerdere warmtestraling in den bovenliggenden dampkring

is daarvan liet gevolg ; en de grootere hoeveelheid vocht , welke

door de wouden dier grootere landmassa in den dampkring wordt

overgeplaatst
,
geeft dus geeue aanleiding tot verlaging der damp-

greuzen.

Wij mogen dan aannemen , dat het vochtgehalte der lucht , in-

dien het zigtbaar voor ons ware , boven het westelijke gedeelte van

Java eene hoogere grens zou vertqonen, dan boven het oostelijke,

en dat zij de laatste zelfs ook in absolute vochtigheid zou over-

treflen.

Ten aanzien der gronden, is het vrijwel bekend, dat die in

het oosten van Java, over het geheel veel' meer open en zan-

dig zijn, door de groote hoeveelheid zoogenaamde asch, die

door de meer werkzame vulkanen aldaar is uitgeworpen, en

langzamerhand met den eigenlijken leemgrond is vermengd ge-

raakt. In Pasoeroean, en ook hier en daar in Bezoeki en

Soerabaja, vindt men 'er zelfs vrij wat steengruis onder.

Deze gronden laten het water gereedelijk door, worden spoe-

dig droog en door de zonnewarmte zeer verhit, hetgeen zich

in de daarop rustende lucht sterk doet gevoelen. Zij is dan

ook boven zandgrond altijd minder vochthoudend , dan boven

eenen stij veren, kleiachtigeu bodem.

Met uitzondering van eenige streken in het zuiden der Pre-

anger regentschappen, ^n verspreide plekken in Cheribon, is

het algemeene karakter der gronden van westelijk Java, leem-

aclitig in het gebergte, kleiachtig in de alluviale vlakten.

Daar zulke gronden het water veel langer terughouden, dan

de vorige, stralen zij ook des daags veel minder vrije warmte

terug, en onderhouden langeren tijd de dampvorming.

De noodzakelijke uitwerkselen van deze twee verschillends

bodemkarakters op de luclit, het klimaat, vallen met do sub

2 genoemde te zamen, en versterken dus nog meer de tegen-

stelling tusschen oostelijk en westelijk Java.

4. Eindelijk hebben wij nog te letten op de gesteldheid van

het werelddeel, dat ten z. o. van Java ligt; zoo om de nabij-

VIII. 8
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lieid, als omdat de rigting vau Nieuw-Holland noordwest-

waarts, over eene reeks van kleine eilanden loopt, waardoor

de tnsschenliggende watervlakte betrekkelijk gering wordt.

Van hoeveel invloed zelfs eene, door de zee gescheidene , na-

bijheid van een groot vastland op het klimaat, ook van een

eiland kan Avezen , is reeds vroeger aangetoond , bij de opgaven

der verschillen tusschen de o. en w. kusten van Engeland,

Skandinavië en Noord-Amerika.

Nieuw-Holland is een in het oosteii en noorden vrij bergachtig

land, welks lagere hoogten aan de oostzijde zeer boschrijk zijn

,

terwijl de westelijk gekeerde hoogere reijen slechts weinig bosch

bezitten. Deze noemt men de Blaau'we bergen, waarvan slechts

enkele liooger dan 4000 voet zijn. Ten noorden van deze verheffen

zich de Liverpoolsche en Hartwicker bergketenen ; ten zuiden

de zoogenaamde Australische Alpen , die zelfs in den zomer be-

sneeuwde toppen hebben.

Yan alle deze bergreeksen is de grond westwaarts afdalend,

eerst tot hoogvlakken met lage bergketenen, en verder tot zeer

uitgestrekte laaglanden, waar men ter naauwernood nog heuvels

vindt, en die uiterst schraal van beken en bronnen voorzien

zijn. Het weinige geboomte alhier bestaat uit kasuarinen, even

als in een groot gedeelte van oostelijk Java.

Daar het gebergte in het o. en z. o. meestal tot de zand-

steenforraatie behoort, kan de losse bodem dezer onmetelijke

vlakten slechts weinig water terughouden.

Terwijl beken en bronnen soms geweldige overstroomin-

gen veroorzaken, verdwijneu zij soms bijna alle, door jaren

lang aanlioudende droogte. De rivieren vormen zelden een eigen-

lijk bed; men zou ze veeleer traag vloeijende, zamenhangende

meren kunnen noemen, die zich deels in moerassen verliezen,

en in den zomer dikwijls geheel uitdroegen. Zelfs de bergachti-

ge zuidoostkant van dit werelddeel is naauwelijks vruchtbaar

te noemen, en het algemeene karakter des lands is eenvormig-

heid en dorheid, die in het westelijke, naar Java gerigte ge-

deelte, het meeste uitkomt. Van eigenlijke bosschen kan daar

geene sprake zijn; onafzienbare weiden, op een vierde van de
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bekende oppervLakte geschat, maken de zacht golvende opper-

vlakte uit.

Eene luchtkolom, waarvan de basis minstens 100,000 mijlen

oppervlakte beslaat (de vlakte-inhoud van Nieuw-Holland wordt op

140.000 mijlen geschat), van het weinige vocht, dat zij bij ha-

re lage gemiddelde temperatuur bevatten kan, grootendeels beroofd

door hare westelijk gerigte beweging over zulke zandige, dor-

re gronden, moet aan de streken, waarover zij vervolgens heen-

trekt, veel vocht ontnemen^ en Avel te' meer, naarmate zij iu

warmere oorden komt
,
gelijk met de z. o. moessons het geval is.

Het dwars voor Nieuw-Holland liggende eiland Timor heeft

welligt daaraan grootelijks zijne dorheid te wijten; en de op-

volgende reeks van Flores, Sumbawa, Lombok en Bali, waar-

van wij, door meerendeels zeer onvolkomene berigten slechts

weten , dat zij vruchtbaar , zijn , hebben toch te weinig uit-

gebreidheid, om eene aanmerkelijke verhooging van vochtge-

halte in dezen Australischen wind te bewerken.

Bij al de oorzaken van uitdrooging, althans in de oost-

moesson, die ik vroeger heb opgenoemd, waardoor de oos-

telijke helft van Java zooveel meer wordt aangedaan, dan de

westelijke, voegt zich dus nog eene zeer magtige: de nabijheid

van een meestal dor en éénvormig laagland, met geslotene

kusten, dat ruim een vierde van de oppervlakte van Afrika

beslaat, en bijna geheel in de zuider-gematigde luchtstreek

ligt.

Het is dus volstrekt niet bevreemdend, dat die oostelijke helft

zoo zeer nadert tot het karakter van een tropisch vastelands kli-

maat, zich kenmerkende door scherpe afscheiding van een droog

en vochtig jaargetijde, door zamendringing der regens in een

betrekkelijk kort tijdperk, door groote, verzengende hitte ge-

durende den tropischen winter, op vele plaatsen door groote,

nachtelijke koude afgewisseld.

Wat deze, nog ten deele boschrijke, streken tusschen de

maanden April en- Oktober of November aan vocht verliezen,
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bij het overstrijken van den z. o. wind (1) komt aan de wes-

telijke helft ten goede, en verhoogt dus voor deze, buitendien

meer boschrijke streken, alweder de gemiddelde vochtigheid

van het klimaat, vergeleken met die van het oostelijke ge-

deelte.

Uit deze gegevens laat zich vi'ij gemakkelijk afleiden, o/",

in hoeverre en loaar bij voorlcenr ^ de outwoudiug van Java

kan voortgaan, zonder de vochtigheid van het klimaat te zeer

te verminderen.

Aangezien dit eiland, in het algemeen genomen, door zijne

geografische ligging en bergachtige gesteldheid, tot die stre-

ken behoort, waar ruime gelegenheid is tot het ontstaan van

vochtigheid| in , en uederslagen uit den dampking, en de klima-

tologische invloed der bosschen in dezelfden zin werkt , als de

nabijheid van groote, stroomende watervlakten, zal eene ver-

dere uitkapping daarvan geene nadeelige vermindering in de

vochtigheid van het klimaat te weeg brengen. Doch vermits

verder blijkt uit het boven gezegde:

1. Dat het westen van Java de volle werking van de west.

mocsson ondervindt, die, volgens den heer Junghuhn, van

3000 tot 5000 V. hoog waait, en soms (in enkele gevallen

öleclits) boven 9000 v. stijgt.

S. Dat de verdroogende invloed der oostmoesson alhier ver-

zwakt wordt.

3. Dat er eene aanmerkelijke landverheffing tot hoogvlakken

bestaat, waaruit de bergen doorgaans met zachte hellingen op-

rijzen.

(1). In September van het jnar 1S50 met een onJerzock Lelnst zijnde in tle

fabriek van den kapitein cbincrs Oki-IIok-Ing (in Pasoeroean), bcrigtte mij deze,

dat een zeker gedeelte van zijn te velde staand riet aan de toppen gelieel was nit-

gedroogd. liet is wel niet te betwijfelen, dat de drooge, van liet ^lalangscbe

plaleau afkomende, wind hieraan sebuld was.
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4. Dat de grondeu iu het algemeen voclitlioudend en koel zijn:

Met één woord , daar het westen van Java alsnog kan gezegd

worden, een tropisch, oceanisch klimaat te bezitten, volgt,

dat hier nog eenige ruimte is voor gedeeltelijke boschkapping.

Men zou daarbij tot eeue hoogte van 4500 v. kunnen op-

klimmen, zonder het klimaat of de vi'uchtbaarheid te benadeelen.

De binnenstreken vereischen echter meerdere sparing, daar

er de vochtigheid zoo zeer van plaatselijken oorsprong is.

Eu ten aanzien van oostelijk Java (beoosten Cheribon).

1. Dewijl door de tusschen liggende bergmassen de invloed

der westmoesson is belemmerd;

2. De oostmoesson er hare volle, uitdroogeude werking uit-

oefent
;

3. Deze nog versterkt wordt door de nabij liggende , zandige en

dorre vlakten van Nieuw-Holland;

4. De landmassaer, op zekere hoogte, gering is, wegens het

menigvuldige diepland en de sterke helling der bergen ; en

5 De «"ronden er meerendeels zandicr, uitdrooo:end en heet

zijn (1), derhalve:

Dewijl in dit gedeelte eene natuurlijke toenadering tot een

tropisch, vastelands klimaat bestaan moet, zoo volgt: •

Dat de boschkapping hier slechts spaarzaam behoort te wor-

den voortgezet, en men daarbij, om klimaat en landbouw niet

te benadeelen, de hoogte van 3500 a 4000 v. niet moet over-

(1) VoN Baumer acht het aannemelijk, op grond van hetgeen voorkomt Lij

Pomp. Mela I. 6 en bij Plinius Hist. nat. V. 1. XIII. 14, 15, die den Niger

sijlvarum opificem Aeihiopas secantevi noemt, dat de woestijnen van Afrika,

van nature begroeid gevi'eest zijn, daar toch ook Amerika in dezelfde luchtstreek,

tijdens het ontdekt werd, de weelderigste bosschen bezat, zoo als het thans mec-

rendeels dorre, en zelfs met zoutkorsten bedekte, hoogvlak van Mexiko.

Bosschen op zandigen bodem , eens uitgeroeid zijnde , herstellen zich het minst

van allen ; want het zand , van zijn bindmiddel beroofd , kan dan geeneu vasten

grond meer aanbieden.
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sclirijdeu, daar dit hier waarschijulijk de gemiddelde grens der

waterdampen is.

Het voorbeeld van Martinique en Antigua, reeds ten halve

gevolgd door Cuba, St. Domingo en Giiadeloiipe, kan ons lee-

ren, dat zelfs tropische eïlancleii aan uitdrooging en dorheid

onderworpen zijn, als de plaatselijke oorzaken van vochtigheid

zijn weggenomen.
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NAAR DEN

VULKAAN BAÏOR
OP HET EILAND BALI,

DOOR

n. F. UK s e: IJ F F.

lu de maand Maart dezes jaars was ik in de gelegenheid

liet eiland Bali te doorreizen.

Alvorens mijnen togt te ondernemen , had ik mijne aanteeke-

ningen bij mijn zes maands verblijf in het fort te Boleling (1847)

en bij de beide expeditiën in 1S4S en 1849 bijeenverzameld, de

beschrijving van Bali door den heer Lal'ïs, de berigten om-

trent het land, wat zijne natuurlijke gesteldheid, zeden en ge-

woonten betrof, door den heer Zot.linger in het Tijdschrift

van Nederlandsch Indië, en den heer Melvill van Carnbee in de

Moniteur des Indes geleverd, nog eens herlezen, terwijl ik het

eerste werk mede nam om zoo mogelijk de algemeene kaart

van het geheele land, die daarin gevonden wordt, op de

plaats zelve na te gaan.

Op deze reis bezocht ik den weinig bekenden of liever on-

juist beschrevenen vulkaan Bator, omstreeks in het midden

des eilands gelegen.
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Vroeg iu den morgen van den 2 Sn April begaven wij ons

Van uit liet gehuclit Daoessa, waar wij den vorigen dag van

de noordzijde des eilands waren aangekomen en hetwelk tus-

Bclien de 4 i\ 5000 voet boven de oppervlakte der zee ligt,

op marscli, ten einde het schoone gezigt, dat ons dezen

dag verbeidde, niet te missen. De weg liep over smalle, slechts

met alahg-alang begroeide ruggen, immer naar boven. De

diepe ravijnen regts en links begonnen hier en daar tjemara-

boomen (kasuarineu) te bevatten , en het terrein , nu ge-

heel onbewoond, werd hoe langer hoe woester. .Wij bereik-

ten eene insnijding mét een hek afgezet, welke in den hoog-

sten dwarsrug zich bevindt. Eenige 100 el liep de weg vlak

en begon toen te dalen. Kasuarinen stonden hier in menigte

,

en grond en wanden werden steenachtig. Zoo afdalende

lano-s een vrij sterk hellend, met zware steenen belegd pad,

immer aan onze linkerzijde eenen stellen 100 tot 200 voet hoogen

bergwand houdende, kwamen wij aan eene klei]ie vlakte ongeveer

300 voet lager gelegen dan het hoogste punt, dat wij zoo juist

waren overgetrokken. En hoe was ik verrast, links ziende,

den Bator voor mij te hebben, welke dien dag, meer dan ge-

woonlijk, donkerbruine wolkeu majestueus in het luchtruim

opzond. 4

Prachtig was het gezigt, dat wij hier over bijna het geheele

eiland genoten. In het noorden gelieel Boleling en de zee;

oostelijk de Bator, de Telokbio en de Agong in eene zelf-

de lijn; iets noordelijker in het verschiet tusschen beide

laatste bergen, de blaauwe piek van Lombok; zuidoost, zuid

en zuidwestelijk het glooijende land van Bangli , het meer

bergachtige gedeelte van Karangassam en Klongkong, Gi-

anjar. Lombok, Noessa Pandita (Poelo Noessa of Bandieten

eiland), de zee aan die zijde, waarvan wij de witte brandin-

gen duidelijk onderscheiden konden, de zuidpunt van Badong

en de beide barats (golven), de Indische oceaan, het land

van Mengoei, Tabanan, de oostelijke bcrgreijen van het bosch-

rijke DJcmbrana , en de bergen van Java's oosthoek in het

verschiet.
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Lauü-iZaani redcii wij lot I)ct uit '3 huizen bestaande Kotta-

dalein, stegen van onze paarden en zetten ons op een der

steeneu neder, ten einde het tafereeel, dat voor ons lag, met

meer gemak te aanschouwen.

Wij bevonden ons digt aan eenen kratermuur van 600 a

1000 voet hoogte. Deze muur heeft eenen ovalen vorm, waarvan

de lange as ongeveer 5, de korte daarentegen 31/3 tot 4 paal

zal zijn.

Van het punt, waar wij ons bevonden, strekten zich vele

bergklaauweu in deze diepte tot ongeveer 1/4 der lengte uit, waar

eene vallei (krater) was, onmiddellijk sluitende aau den eruptie-

kegel zeiven, die regelmatig zich ongeveer 1000 tot 1500 voet

zal verheffen.

Èn de klaauwen , èn de vallei zijn aan die zijde met alang-

alang en kasuarinen-bosschen overdekt en strekken tot schuil-

plaats der vele tijgers, die zich hier bevinden , welker sporen men

telkens aantreft en die hier menig mensch weghalen, die, of

in het aan den rand 3 paal verder gelegene Tjintenmani te

huis behooren of van de binnenlanden naar de ]ioord of om-

gekeerd reizen. Eene aanbeveling om na half zes ure des avonds

niet meer buiten te gaan , en het verhaal , dat er in de laatste 3 a 4

maanden acht raenschen waren verscheurd, zip hier zoo vele

bewijzen van.

Nabij Kottadalem is de rug, waarover de weg loopt, vrij

smal; in het oosten sluit deze eerste zich aau het bergland,

dat glooijend doch zeer gebrokkeld naar zee afloopt, en verder

aau den Telokbio (naar een' heiligen dus offertempel •genoemd) aan

den rand des kraters, is op sommige plaatsen slechts 5 u 10

cl breed, en keert zoo, na zacht afgebeld naar de zijde van

Bangli en eene vlakkere streek naar de zijde van de Tabanan-

sche bergen gevormd te hebben, naar Kottadalem weder, waar

zich aan de zijde van Bolding, de diepe ravijnhoofden bevinden

der rivieren, welke aan de noordkust van het eiland in zee stroomen.

Dit geheel vormt als 't ware eenen ringberg, welke zicli

tusschen de groep der bergen van Tabanan en het Agong-

.sijsteem bevindt.

VTIJ. , O
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Afgeleid naar de hoogte van den Agong, omstreeks 10,000,

en van de bergen van Tabanan 7 i\ 8000 voet, reken ik

dat deze rand eene hoogte van 5 a 6000 voeten zal berei-

ken.

Door het geheel overzigt, dat wij op dezen togt van het

eiland hadden, is het mij gebleken, dateren in de beschrijving

van Balfs bergsijsteem , h\ in de kaarten van dat eiland, groote

üiinaauwkeurigheid bestaat.

De geheele bergmassa zoude in drie groepen te verdeelen

zijn.

Bemannende bij straat Bali treft men het eerst aan, de ber-

r--en, die het landschap Djembrana bedekken en nabij de gren-

zen van Tabanan zich meer aan de hoogere toppen sluiten,

die aan de noordzijde het bergachtige Boleling , aan de zuidzijde

het veel lager gelegene en flaauw glooijende Tabanan en Men-

goei vormen.

Deze toppen liggen in eene rigting van het Avesten naar

het oosten over de grootste breedte des eilands, in eene berg-

reeks, die als 't ware eindigt in den knoop der Tabanansche

bero-ea, welke nu sluiten aan het tweede sijsteem, gevormd door

het hiervoren omschreven opgeheven bergland, door den Bator

daargesteld. In het oosten ligt dan weder, aan dit laatste

sluitende, de Agong met zijnen wijd uitgestrekten voet.

Tusschen den Bator en den Agong, verheft zich de steile

wand van den kraterrand, den berg ïelokbio, ook Abang

genaamd, vormende.

Van Kottadalem gezien, doet deze laatste zich voor, als

van den top geheel in tweeën gescheurd, daar hij aan de

tegenovergestelde zijde met een zadel aan den Agong is ver-

bonden. Onmiddellijk aan deze steilte bevindt zich een meer,

dat 1/4 der geheele vlakte in den krater zal beslaan en waarin

de oostelijke voet van den eruptickegel zich verliest.

Dit meer is peilloos diep naar het zeggen der inlanders.

(In den Moniteur des Indes (3rientales staat hiervoor 40 a,

50 vademen).
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Steile wanden met diepe scheuren begrenzen zijne oostzijde,

welke zicli verder langs den rand allengskens meer binneuwaarts

uitstrekken, om zich met de bergklaanwen nabij Kottadalem,

Tjiutenraani en die aan de noordzijde te vereenigen.

Eondom den uitbarstingskegel en aan zijne beide zijden aan

het meer sluitende, ligt eene j^rachtige vallei, Avaarin tjema-

ra bosschen en zware stroomen van zwarte lava, welke gescheurd

,

ontzagchelijke steeubrokken vormen.

In deze vallei ligt beneden het gehucht Pannalokkan , dat zich

juist aan den rand bevindt, te midden van bouwland, het dorp

Bator, waarin eene groote tampatdewa wordt aangetrolien ter

eere van de godheid , die den krater des eruptiekegels bewoont. Dit

oord Avordt als zeer heilig beschouwd, en het is hier, waar de vorsten

van Bangli en Karangassem hunne godsdienstpligten vervul-

len. Bijgeloof is oorzaak, dat de berg niet beklommen wordt;

doch ik geloof toch, dat èn de menigvuldige aschregens, èu

de zware rookwolken, de beklimming bepaald beletten zouden.

Naar allen uiterlijken schijn is de berg Telokbio vroeger

een werkende vulkaan geweest, wiens westelijke giooijing met

de Tabananbcrgen een zadel vormde. Eene groote uitbarsting

zal hem vaii een gereten hebben; de westelijke helft van den

berg is ingestort,- de diepte vulde zich met water en is tot

een meer aangegroeid; doch het onderaardsch e vuur, zich eenen

weg banende, heeft den Bator in deze inzakking O2)gewor-

pen.

Met eenige wijziging zal men zich een juist denkbeeld van

dezen krater kunnen vormen, door de afbeelding na te gaan,

welke van den berg Rocca Monfina in Voigt's Geologie uud

Petrefactenkunde voorkomt.

De weg, welken wij van af Kottadalem te volgen hadden,

liep geheel vlak , door woeste alang-alang streken , immer op

geringen afstand, dikwerf onmiddellijk langs den kratermuur.

Huiveringwekkend was het gezigt in de diepte, allerschilde-

rachtigst toen wij ons boven Bator zelf bevonden.

Omstreeks ter hoogte van deze plaats gekomen, begon op
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eens, omstreeks 10 ure, de berg zwarte wolken uit den hoven-

sten kratermoud uit te stooten.

Twee lager gelegene openingen, waarvan de eene meer

westelijk, rookten op de gewone wijze en aan deze bespeurden

wij geene verandering.

De wind kwam eenigzins sterker opzetten en w'eldra waren

wij met eene zwarte, scherpe ascli overdekt, die ons bijna be-

lette de oogen open te honden , iets wat op dit smalle pad uiterst

noodig was.

Zoo bereikten wij het gehucht Panalokkan , waar de weg

eensklaps den kratermuur verlaat om in eene z. o. rigting,

verder te loopen.

Weldra zoude het heerlijke tooneel voor ons oog bedekt zijn.

Wij wenschten het dus nog zooveel mogelijk te genieten en

een vol uur waren wij als aan de plaats gebonden.

Nu overzagen wij de geheele lange as der inzakking, do

geheele schoone zuidervallei, het heerlijke meer, den steden

bergwand aan Aviens voet op den meeroever schilderachtig eeni-

ge dessa's lagen, den Goenoeng Agong met zijne beplanting

en voor ons den Bator , met zijne met zwarte lavastroomen

bedekte zijden , die, geweldig gescheurd, diepe ravijnen vormden

en onder den asch en rookwolken brakenden krater zigtbaar

waren.

Het is mij niet gelukt, uit den mond der inlanders,

of met eigene oogen de overtuiging te erlangen , dat het

meer eenige uitwatering heeft; dit durf ik echter niet stellig

verzekeren. Overal zag ik echter denzelfden steilen wand.

Deze vulkaan, waarvan de rook van de zuidzijde des

eilands overal gezien Avordt, is thans de eenig werkende. De

Agong rookt slechts nog uit eenige spleten aan zijne noordzij-

de; doch een vulkaan in Djembrana of eenige andere op Bali

,

zoo als in de meeste beschrijvingen voorkomt, is bij de inlan-

ders onbekend. (1)

(1) l)c liccr MtLVilJ. VAN ('AUNBEf, cUe in zijn « Ess.ni iVunc Joscription des
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Wel bevinden zich in het gebergte, dat Tabanan en Djem-

brana van Boleling sclieidt ceuige meren, welke welligt oude

kraters zijn; doch op onze vragen lieeft men immer ten

stelligste verzekerd, dat de Agong en Bator de eenigste vul-

kanen zijn.

Hoe gaarne ik den berg meer van nabij had willen zien, of

eenige mineralen daar verzameld hebben, tijdsgebrek was eeue

onoverkomelijke hinderpaal. Dit zij hier nog bijgevoegd, dat wij

op den 3'! Mei eene vrij hevige aardbeving (des morgens ten 8^2

ure) waarnamen , welke ongeveer 1 minuut duurde en eene schom-

melende beweging van het zuiden naar het noorden voortbragt.

Als ook, dat, toen wij den Bator weder passeerden er zich

uit den bovensten kratermond naar de zijde van het meer een

stroompje gevormd had, dat aan den voet des bergs zich spli-

tsend, kronkelend in het meer uitliep. Ook de inlanders ver-

haalden ons, dat het toen slechts 4 dagen bestond en nooit

vroesrer Avas waargenomen.

ilcs de Bali et de Lombok" in de "Moniteur des Indes"'van de uittai'sting van cenen

vulkaan in het AVeston des eilands in het jaar 1804 melding maakt, deelt ons

mede, dat hij dit berigt getrokken heeft, uit het zelden voorkomende werk

van den majoor Tombe getiteld: "Voijage aux Indcs Orientalcs pendant les années

1803-1806. Paris ISIO." Op bladzijde 14 van het tweede deel van laatstgenoemd

werk leest men namelijk: " Mais ce paijs (Banjoewangi), dolt principalement sou

insalubrité u nn vulcan dans Fouest de l'ile de Balij a une lieue et demi dans

rinturicur, vis u vis de 1' établissement. Ce volcan yomit souvent une plnie de

cendrcs qui eouvrent et 1' établ'ssement et les environs, ce qni etait arrivé 1' annce

précédente, et avait occasionné pen de tcmps apvès tme grande qnantité de mala-

dies mortelles" Tombk bezocht Banjoewangi in 1S03, zoodat de bedoelde uitbarsting-

zou plaats gehad hebben in 1804. Volgens deze beschrijving zou het tegenover Banjoe-

wangi, digt bij de westkust van Bali gelegen gebergte Bakoengan eertijds een

werkenden vulkaan gehad hebben. De nabijheid van dit punt tot Banjoewang»

zou het wenschelijk maken, dat van daar uit een onderzoek plaats had, ten einde

de zaak op te helderen. Volgens den heer INIelvill Van Caunbee bedraagt de hoog-

te boven de zee van de drie hoogste toppen van liet Bakoengan- gebei'gtc 2023,

2029 en 1988 rijnl. voeten.
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En eindelijlc, dat in de streken om dezen berg dooj ons,

en in het gaan, en in liet terugkomen, een loetoeug gezien

werd, Avelke de heer Züli.inger zegt, niet op l^ali aanAvezig

te zijn.

De nuve schets, liorizontale projektie en doorsnede, zal hoop

ik deze beschrijving verduidelijken.

Balavia. 1S54-.
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AEACHIS HYPOGAEA,
DOOR

J. J. A li 'T BI ]>•: K BI.

In de Annales de sciences naturelles 3^ série XIX 1853 pag.

268 etc. komt een schrijven voor van den heer Poiteati,

over de Arachis hypogaea of aardeikel [katja?ig tanah bij de

Maleijers geheeten, in Amerika onder de namen van cacalmata^

mani, munduhi, enz. bekend). Om der belangrijkheid wille

is hetgeen dö heer Poiteau er van mededeelt hier in zijn ge-

heel overgenomen, en luidt als volgt:

//Den 24'iMessidor van het jaar X (13 Julij 1802) lieb ik

in de afdeeling voor de natmir- en wiskunde van het instituut

van Prankrijk (1) mijn verslag voorgelezen van de reis, door

mij als kruidkundige van het gouvernement gedaan naar St. Do-

mingo, Avaar ik tien jaren heb doorgebragt.

Na een gedeelte mijner werkzaamheden aan het instituut te

hebben voorgelegd, eindigde ik mijne mededeelingen met eene

beschrijving van de Arachis h3q3ogaea, eene plant, die toen nog

slechts zeer onvolledig bekend was, hoewel Plümier liaar reeds

meer dan honderd jaren vroeger op de Antillen ontdekt had.

Ziehier wat ik aan het instituut van Prankrijk mededeelde:

(1) Mem. de 1' Iiistilut. , Sciences phys., Savauts utrang. I. p. 455.
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Deze plant, (lic Icgemvoordig door velen gewaardeerd wordt

als niütis: voor de zamenlevint!:, verdient des te meer bekend to

Morden in hare bewerktuiging, als de dwaling, voorspruitende

uit gebrek aan deze -kennis , degenen ontmoedigt, die zich op

het aankweeken der plant hebben toegelegd , doch geene voldoen-

de uitkomst hunner proefnemingen luogten erlangen.

En inderdaad, al de kruidkundic^en , van den orrondles^ger

van het sexuele stelsel af tot op die van onzen tijd, komen

overeen met te zeggen dat de Arachis mannelijke bloemen voort-

brengt, vermengd met vrouwelijke of tweeslachtige. Daar het nu

uitgemaakt is, dat eene mannelijke bloem geene vruchten voort-

brengt, volgt uit de hypothese dier kruidkundigen, dat een

grooter of kleiner aantal der bloemen onvruchtbaar zoude zijn.

Maar gelukkig is deze voorstelling niets minder dan waar,

en ik haast mij de verzekering te geven aan allen, die zich op

de aankweeking dezer plant toeleggen, dat zij van de Arachis

even zooveel vruchten mogen verlangen als de plant bloemen

gedragen heeft.

Door overeenkomst geleid, zochten verder de kruidkundigen

het vruchtbeginsel der Arachis in dat gedeelte van den kelk , het-

welk nabij de andere bloemdeelen gelegen is, en waar het na-

tuurlijk in alle andere vlinderbloemen wordt aangetroffen; het

op die plaats intusschen niet gevonden hebbende, omdat het er

ook inderdaad niet aanwezig is, kwamen zij tot het besluit, dat

de bloemen mannelijk waren. ]\Iaar ziende, dat de plant, die

zij hadden onderzocht, vruchten voortbragt, waren zij door de

eerste dwaling gedwongen , om het zij vrouwelijke, het zij twee-

slachtige bloemen aan te nemen; en het is nog met die voor-

gegeven afwijkingen, dat wij de Arachis vinden opgegeven in

een bijzonder opstel van ïénoue (1) en in Endlicher (2).

(1) 'riÓNOUK . ?i]cm. sullc qunlila" gli usi e la cültura dcll' AracliiJc, Napoli;

1807, vAun tal).

(2) fitii. p. 12S3 Uü (iGOl.
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Be oor7,aak dezer cl waling, die op verscliillcnde wijzen is

voorgedragen, ligt hierin, dat de kelk van de bloem der Ara-

chis eeiie bijzonder lange buis heeft, die door de plantkun-

digen altijd is aangezien voor een' eenvondigen bladsteel.

Ik heb gevonden, dat die zoogenoemde bladsteel buisvonnig en

het vruchtbeginsel zittende (ovarimn sessile) is op zijne basis, een

stand, dien de kruidkundigen wel verre waren van te. vermoe-

den.

Uit deze waarneming blijkt, dat al de bloemen van de Arachis

tweeslachtig en vruchtbaar zijn ; dat haar ^Tuclitbeginsel , wel ver-

re van zich in de nabijheid der stamina te bevinden, zooals bij alle

andere Leguminosae, daar zeer verre van verwijderd is, zijnde

zittende op den tak, die de bloem draagt: eene buitengewone

})laatsing, die de kruidkundigen no^ niet hebben vermoed , niet-

tegenstaande er vijftig jaren verloopen zijn, dat ik zulks aan

het instituut van lYankrijk heb bekend gemaakt, en E. Brüwn

het bevestigd heeft in zijne schooue verhandeling over de

Congo (1).

Zie hier de beschrijving van de Arachis hypogaea, door mij in

1797 te St. Domingo gemaakt:

Spec. Icenynerhèn. ~ Tubus caKcis filiformis, longissimus, tubu-

losus. Stamina ocLo (?) ; filamenta monodelpha; antherae ovatae

lauceolatacque. Leguuieu reticulatum , dispernnmi ' (?).

Nahmflijke henmerlcen.

Kelk eenbladerig, draadvormig, zeer lang, buisvprmig ; zoom

tweelippig, bovenlip breed, r7/-iö-spletig (?).

Bloemh'oon vliiidervormig
,
gekleurd; het vlagje hartvormig,

open , van boven ingesneden , met eenen korten rond uitgeholden

nagel voorzien; de vleugels eirond, genageld, de kiel omhul-

lende; de kiel tweebladerig , sikkelvormig, aan den top prieui-

vormi"-.

(l) » This rcmarkablc plant, whose siugular structirc and economy wnre lirst

corrcctly dcscribcd by M. Tüiteau" —(,Cui!gOj p. 53, Compar. view).

VIT f. 10
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SCamlna acJil (?); liejindraden cenbroodcrig, ann den top vcr-

tleeld; Iielm]vUO})peii afwisselend roud of lancetvonnig.

PisüUum vrij; vruchtbegiussl zeer kleii), eirond
,
gelegen aan

de basis van de kelkbuis, bevat tivea eitjes [?) ; stijl draad-

vormig, zeer lang, van boven verdikt, behaard over liet ge-

deelte, dat door de stamina omringd is; stempel puntig.

Pericarpmm; aangezwollen peul, lederaclitig netvormig, twee-

kleppig, eenliokkig, bevattende lioee (?) zaden.

Zcuh?i, lang-eirond; embryo met dikke vleezige, oliehou-

dende zaadlobben (1).

Aanmerhhuj. Na het afvallen van de bloem begint het ger-

men, dat nog zeer klein en naauwelijks in den bladoksel

zigtbaar was, zich te ontwikkelen, of liever, een stoppel

verheft het bij zijn ontstaan van lieverlede, zonder dat het

eenen bij zonderen vorm aanneemt, want het onderscheidt zich

nog niet van den stoppel, waardoor het gedragen wordt,

en maakt er slechts den stompen top van uit, waarin men ter

naauwernood den aanleg der zaden kan ontdekken.

Terw.i_il die stoppel zicli intusschen verlengt, tracht hij in de

aarde door te dringen of er zicii onder te verbergen en bereikt

eeuc lengte van 2 tot 3 duimen. Nu begint het ovarium, dat

aan den top gelegen is, zich te ontwikkelen; het neemt cene

eironde gedaante aan, wordt langzamerhand grooter, en, geheel

onWikkeld , draagt het twee zaden ; maar wanneer het niet behoor-

(1) In üc zitting der Socitté d' enconrageinent , den 12". Jiinij 1S53 , sprak

i)L'MAS liet volgende: ulijfulie is tegenwoordig tot eenen buitensporig liüogcn prijs

gestegen, niet alleen in liet zuiden van 1'i-aukrijk, nuiar ook op de kusten van Italië,

waar de olijfboomcn geheel verdwenen zijn. l)c olie van de Aracliis (katjangolie)

waarvan de naam bijna nog geheel onbekend is, maakt ongetwijfeld ccnc der be-

langrijkste produkten uit. Het is acht of tien jaren geleden dat een huis van

Marseille op het gelukkig denkbeeld kwam 4 of 5 ncd. ponden katjangolie naar

Frankrijk over te brengen, en sedert die tien jaren is de invoer zoodanig toegeno-

men, dat hij tegenwoordig tot een cijfer is opgeklommen, Jietwelk de suiker zelfs

niet bereikt: een cijfer van 70 millioen kilogrammen. Dit groote verbruik laat

zich gemakkelijk begrijpen, wanneer men in aaumcrking neemt dat. k:;ljr,iig-olic

bijna al de eigcuschnppcn bezit van olijfolie.
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lijk kan doordringen onder de aarde , blijft het slechts onvolkomen

,

neemt weinig of niets in omvang toe, en kan geene zaden

voortbrengen. Het zijn dns slechts de onderaardsche vruchten

,

die zaden opleveren ; en altijd ten getale van tioee, hoeveel

G.VEKXNEU mededeelt dat Marcgrave er zeven in dezelfde vrncht

zegt gezien te hebben.

Zoodanig is het gelegen met de vrucht van de Arachis of

aardeikel, die ik te St. Domingo vóór vijftig jaren heb waargeno-

men, én ik geloof niet, dat de bloemen of vruchten na dien

tijd zullen veranderd zijn.

ïoen ik in 1839 te Londen de uitgestrekte tuinen

aan de oevers van de Teems bezocht, zag ik eene Arachis, die

wel negen of tien peulen bevattede en in geenc daarvan heb

ik meer dan twee zaden waargenomen; bij gevolg komt mij het

gezegde van Marcgrave , door Gaertneu aangehaald , zeer ge-

waagd voor.

Ik heb er ook geene» gezien met drie zaden , zooals Gaetit-

NEii die heeft afgebeeld.

Toen ik die plant te St. Domingo afbeeldde, werd zij door

geen' bewoner aangekweekt ; slechts de negers van enkele plant-

taadjen kweekteii haar aan voor eigen- gebruik, en nooit heb

ik ze op de markten zien verkoopen.

Toen ik haar afteekende heb ik eenige zaden gegeten , na ze

in warme ascli te hebben gebraden ; ik heb ze eetbaar gevonden,

maar niet voortreft'elijk van smaak. Later, toen ik naar Cajen-

ne gegaan ben, waar ik vier jaren heb doorgebragt, heb ik

nooit hooren zeggen, dat zij in die kolonie werd aangekweekt.

Gaeriweu noemt drie schrijvers op, die haar in Indië hebben zien

aankweeken. Wel heeft Bosc in de Nouveau cours d'agricul-

ture de Detervitj-e 1821 t. I p. 400 etc. een zeer lang

artikel geschreven over de Arachis of aardeikel, eene plant,

zegt hij, die in de vier werelddeelen Avordt aangekweekt om

hare vrucht, die aans-enaam is van smaak en overvloedio- olie

bevat,— zoo ook sinds eenigen tijd in de zuidelijke deelen van

Prankrijk; — hij heeft haar aangekweekt gevonden in de Vereenig-
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de staten van Amerika, maar de vraclit was niet naar 7,ijn"

smaak; zij had, zegt hij, deu smaak van amandelen, maar ook

tevens iets van drooge erwten of snijboonen. Bosc lieeft intusschen

evenmin als de andere kruidkundigen liet maaksel van de bloe-

men cler Arachis gekend. Zie hier wat hij er van zegt:

//In deze plant doet zicli een pliysiologisch verschijnsel op,

dat wel der onderzoeking van natuurkundigen mag waardig

geoordeeld worden. Slechts de vruchtbeginsels, die , van bloem-

kroou beroofd , zeer klein zijn en door lange zwakke bladstelen

gediagcn worden, zijn vatbaar voor bevruchting; nadat deze

volbragt is, buigen zij zich neder, dringen in de aarde, en

hare ontwikkeling wordt voltooid ; zoodat het is als plukte

men de zaden van de wortels. De bovenaardsche vruchtbegin-

sels mislukken altijd."'

Dat de bovenaardsche vruchtbeginsels of die aan het uitein-

de der takken geplaatst zijn, altijd mislukken, laat zich be-

grijpen; maar ik heb nooit de klein» bloemkroonen gezien,

die door lange bladstelen worden gedragen. Te St. Domingo

had het vexillum der bloemen altijd de breedte van een duim;

zoodat het mij voorkomt dat Bosc die bloem niet beter heeft

onderzocht dan de overige kruidkundigen, zijne voorgangers.

iVog geen hunner heeft gezegd, hoe het vi'uclitbeginsel der

Arachis in de plant geplaatst is, en intusschen kent men haar

reeds langer dan twee honderd jaren.

Bosc zegt, dat de plan.t reeds sinds zeer langen tijd m de

kruidtuinen gekweekt wordt, vooral in die van Parijs en te Mont-

pellier; ik zul er bijvoegen, dat dit nog meer het geval is in

Spanje en vooral in Algiers. Hetgeen het ineest de aankweeking

der plant tegenwerkt is volgeus den lieer DEOANDor.i.E: 1°. de ver

woesting, die de ratten aaTirigtten; 2° de moeite om den bast

los te maken, en 3° de onmogelijkheid om er de olie van te ver-

koopen. Volgens Ut.loa levert de aankwecking van de Arachis

ceu' 200 -ja zelfs 300- voudigen oogst op, dat wel wat over-

dreven schijnt. Wat ten slotte Bosc over de aankweeking

dezer plant mededeelt, schijnt getrokken te zijn uit hetgeen
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Ur-T,OA er va,ii zegt, zoo ook wat don overvloed en de uitmun-

tende hocdaniglicid van de olie aangaat, die er uit getrokken

wordt. Wat de aankweeking in Frankrijk betreft, de Aracliis

behoeft te zeer een warm klimaat, dan dat zij er anders als in

botanische tuinen kan worden aangekAveekt."—
De Aracliis li^^pogaea wordt , zooals trouwens genoegzaam be-

kend is, door de bevolking van Java, onderden naam van katjaug

tanah (aardbooneu) veelvuldig aangekweekt. Uit de zaden wordt

de katjang-olie geperst, die, hoewel in eigenschappen voor

de olijfolie verreweg moetende onderdoen, intusschen voor

velerlei doeleinden uitmuntend geschikt is (1). Verder worden

de zaden door de inlanders geroost, en op andere wijzen toe-

bereid, gegeten onder de namen katjang goreng, bondar, enz.

Het la'uid zelf is een zeer goed voedsel voor het vee, ter-

wijl de uitgeperste katjang-koeken aangeprezen worden ter be-

mesting der suikervelden.

Hiernevens heb ik eene afbeeldino; «gevoegd van een' tak

der katjang plant (A), benevens van ecnige liarer deelen (B.

C. D. E), hetzij in natuurlijke grootte, het zij bij geringe ver-

grooting onder het mila-oskoop. De afwijkingen, die ik heb

waargenomen met de beschrijving van den lieer Poiteaii , vol-

fjen hier onder met eeni^'e- verdere aanmerkingen. •

(1) De prijs vaD de Litjang-ülie statit gemkldelcl tot die v?.u klappcrolic als

3: 4; niet zelden staan beide nagenoeg even hoog genoteerd. Volgens somniigcn

verlaijgt men nit 3125 oude ponden xaaJ 105 Icanucu olie, dns circa 10 proc;

volcrens anderen geeft het zaad bij Iconde uitpersiiig iets meer dan een derde vau

zijn gevvigt aan olie, die uitmuntende eigcuscliappcn bezit; na verwarming der

zaden zou men ongeveer de lielft van liet gcwigt verkrijgen ccner minder goede

soort, die ecliter nog gescliikt is om te branden, alsmede voor zeepfabrieken en

andere economische doeleinden (.Dict. uuiversel de mat. médic; art. Arachis).

Henry CU Payen hebben de zaden scheikundig onderzocht: met de uitkoms]

dier analyse ben ik niet bekend; volgens mijn onderzoek bestaan de vruchten

ongeveer uit 79 °/^ zaden en 21 % doppen. De zaden bevatten 4,35 °/^

water en 49,5 °/^ ^^^^ , zoodat de laatste opgave, ofschoon te hoog, daar er

wel niet alle olie mechauisch nit te verwijderen is, het meest met de waarheid

schijnt overeen te komen.
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De kelk (flg. B. 1. en 2) is tweclippig, do bovenlipt;?'^;' splc-

tig, zooals ook door Endt.icheu wordt opgegeven.

B. 3, 4' en 5 stellen het vexilluni voor in verschiilendc

standen; B. 6 de uit twee vergroeide bladen bestaande carina,

B. 7 een der alac en B. 8 het fiLuncntum. Dc/.e laatste doe-

len komen overeen met hetgeen door den heer Poiïeau en End-

TJOHEU gezegd wordt.

Wat intusschen wel bevreemding verdient, is, dat de heer

PoiTEAU slechts acht stamina in de blocju heeft Avaargenomen.

In alle bloemen, door mij onderzocht, bedroeg het anntal

10, zooals ook door E.VDrJciiER wordt opgegeven. In sommige

o'cvallen waren er een of twee weinig- ontwikkelde of mislukte

stamina aanwezig, zoodat deze omstandigheid den heer Poiteau

welligt mag geleid hebben slechts acht stamina aan deze plant

toe te kennen.

De antherae zijn doorgaans afwisselend, rondaelitig of lang-

werpig, tweehokkig, overlangs openspringende, zooals in onze

fiïuur bij D. 1 3 en 3 is aangetoond (de stamina met ronde

antherae zijti in vele gevallen korter dan de andere). Het pol-

len is langwerpig eirond, met eene overlangsche sleuf voorzien.

Het pistillum, waarvan de stijl vrij inde kelkbuis gelegen is,

overtreft de stamina in lengte , zooals in B. 2 (eenigzins vergroot)

en in B 8 is aangetoond. Het is daar, waar het boven het

vergroeide gedeelte der filamenta (zuiltje) uitkomt, eenigzins

verdikt, loopt puntig uit, en is over het bovenste gedeelte met

haren bezet, die welligt als zoovele stigmata moeten worden

aangemerkt (D 4<).

Het ovarium, dat naauwelijks 1 nun. in doorsnede bedraagt

en onder in de kelkbuis gelegen is (B '2. C 3, 4 en 5) , bevat

meestal slechts twee, maar in vele gevallen slechts één, in

andere weder drie of meer eitjes.

Pi"-. E 3 stelt de onderaardsche peulvrucht voor.

"Wanneer men de bloemen met de verlengde kelkbuis zorg-

vuldig uit de halfstrooachtige schutbladen verwijdert (G 1,

2 en 3), ontwaart men het ovarium, zittende op de basis. Dit
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liel) ik bij alle blocnieu gevonden, die van verschillende planten door

mjj zijn onderzocht, zoodat ik daaruit, in verband met het

steeds aanwezig zijn van stamina en pistillum, veilig meen te

mogen besluiten, dat de bloemen alle tweeslachtig en vrucht-

dragend zijn. Nadat de bevruchting geschied is, begint de

stoppel (support, torus), waarop liet ovarium gezeten is, zich

sterk te ontwikkelen; hij bereikt eene lengte van verscheiden

duimen (E. 1), is aanvankelijk rolrond en zacht behaard (C 5),

maar verkrijgt dan eene meer gladde oppervlakte, die eene

vJj gengroene kleur bezit, tot dat hij, Avanueer de onderaardsche

vrachten tot rijpheid gekomen zijn , strooachtig wordt en ein-

delijk geheel afsterft, zoodat dan de vrucht vrij in den bodem

ligt. Gedurende dien tijd is het ovarium, dat aan den

top gelegen is, hoewel van zeer geriugen omvang, toch tame-

lijk wel van dien vruchtdrager te onderscheiden, want het is

zeer glad en donker vuil violet gekleurd, welke Ideur afkom-

stig is van de karmijnroode kleurstof (eene wijziging van chlo-

rophyllum?), die in de epidermiscellen is opgehoopt en van de

daaronder gelegen met chlorophjdlum opgevulde cellen. Dikwijls,

vooral wanneer de vruchtdrager zich pas begint te ontwikkelen,

zijn er nog duidelijke overblijfselen van den stylus op het

ovarium voorhanden (C 4), terwijl zelfs niet zelden de kelk-

buis met of zonder de andere afgestorven bloemdeelen , aan den

uitloopenden vruchtdrager eenen geruimen tijd blijft vastge-

hecht (C. 5).

Pig. C. 7 stelt eene doorsnede voor van het ovarium, na

verwijdering der kelkbuis; Eig C. 6 zoodanig eene van den

top eens uitloopers, beide bij eene geringe vergrooting.

Het ovarium, dat gedurende den sterken groei van den uit-

looper niet merkbaar in omvang is toegenomen, begint zich

weldra te ontwikkelen, zoodra het den bodem bereikt heeft

en in dezen verder doordringt (E. 1, 3 en 3).

Het luidt vreemd wanneer de heer Poiteau zoo bepaaldelijk

zegt, dat het pcricarpiuni slechts Iwea zaden bevat, niettegen-

staande zoovele andere botanici er meerdere in hebben aanu^e-
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trollen. De lioeveellieid der zaden immers kan moeijelijk alö

cenc standvastiii;e eigenschap in aanmerking worden genomen,

al heeft de heer Poiïeau op St. Domingo voor vijftig jaren, en

naderhand te Londen nooit meer nooit minder zaden in de

goed ontwikkelde vruchten gezien. Gaarne gelooven wij met

den heer Poitkau, dat de bloemen en vruchten van St. Domingo

in wezenlijke kenmerken na vijftig jaren niet zullen veranderd

aijn, maar meeneïi ook geregtigd te zijn, aan te nemen, dat de-

zelfde plantenspecies, al groeit de eene op St. Domingo en de

andere op Java, daarin wel niet zal verschillen. De vruchten

van de katjang tauah, die in menigte hier op de bazars ten

verkoop worden aangeboden, bevatten wel meestal twee zaden,

maar toch zijn er ook veeltijds drie, zelden 'S'ier, meermalen

slechts één zaad in voorhanden. In dezelfde vrucht heb ik

wel onder de zeer vele nooit meer dan xiev zaden, gezien,

maar het is duidelijk genoeg hoe onstandvastig het aantal

zaden is in de vrucht der Arachis, zoodat het nog de vraag

blijft, wiens gezegde het meest is gewaagd, dat van den heer

PüiTEAU of het door Gaertnee, van Maucgrave aangehaalde.

AVanneer men eene overlangsche doorsnede maakt van het

ovarium voor de bevi'ucliting, als de bloemen naauwelijks uit

de bladoksels te voorschijn komen, ziet men trouwens bij eene

geringe vergrooting daarin dikwijls meer dan twee wandstan-

dige kortgesteelde zaadknoppen.

Wat eindelijk den wortel aangaat, deze is penvormig, knobbe-

ijp- en met talrijke wratvormio-e verhevenheden en wortelvezelen

voorzien (E). Sommigen hebben van dezen wortel gewild dat

hij om zijnen zoeten smaak den zoctho utwortel in de genees-

kunde zou kunnen vervangen (1). De smaak heeft daarmede

intusschen zeer weinig gemeen, hij is onaangenaam naar raau-

we sniibooncn of dergelijke vrucliteu.

(1) Bibliulh. i)liy.sico-écon. I, JIÖ; joimial de Pluuni. Xllï. 2C.'5.



SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

VAN

POUZZOLANE AARDE
AFKOMSTIG VAN DEN BERG WELIRAN IN OOST JAVA,

DOOll

llr. jr. U. CROOCKEIIVIT.

De aarde, mij tot een scheikundig onderzoek geworden, be-

stond uit drie stukken zonder bepaalden vorm, die, hoewel in

een glazen mortier ligt fijn te wrijven zijnde, toch te hard wa-

ren, dan dat men dit tusschen de vingers zoude kunnen doen.

De stukken, van eene geelachtig grijze kleur, waren aan de

oppervlakte met eene dus gekleurde, zeer fijne stof bedekt: op

de breuk heeft de massa een veel grover aanzien, kunnende

men tevens vele zwarte puntjes onderscheiden.

Met eenig water zeer ligt afgewreven , liet zich de stof in

drie verschillende ligchamen mechanisch scheiden, als:

1°. In eene geelachtig grijze stof, die het water een melk-

achtig aanzien geeft, en niet dan na dagen lang rustig gestaan

te hebben, zich gedeeltelijk op deu bodem van het vat afzette.

vm. 11
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2°. Iii eene vuil grijze stof, die specifiek veel zwaarder dan

No. 1. is, en zich vlokaardig spoedig precipiteert , en

3°. In een mengsel van zeer kleine witte korrels en uiterst

kleine zwarte stukjes aan geen van welke beiden eenige kristal-

vorm met de leus te ontdekken is; die zwarte korreltjes laten

zich lis-t door den magneet aantrekken. Andere liojchamen of

kristallen zijn niet onderkend kunnen worden. De witte kor-

rels ontwikkelen geen koolzuur met een zuur overgoten zijnde,

zijn dus geen koolzure kalk, maar waarschijnlijk feldspaatli.

Densiteit.

I. Bij 25° C. temperatuur verloren 9,7635 gr. dezer aarde

4,5635 gr. aan gewigt in water, waaruit het specifiek gewigt

gelijk 2,14-0 berekend wordt.

Kio alitatief onderzoek.

Eenige aarde, fijn gewreven, werd met water en alkohol uit-

gekookt: de vloeistofien verdampt zijnde, bleef er van eene

betrekkelijk groote hoeveelheid aarde zoo weinig terug, dat een

verder onderzoek op dit restant onnoodig zoo niet ondoenlijk

voorkwam : de kleur van dit overblijvende was eenigzins geel-

achtig , en werd bij grootere aangebragte hitte iets bruiner , zoo-

dat zich eenige organische stof laat vermoeden.

De met water en alkohol uitgekookte aarde werd een paar

malen met zuur en daarna met koningswater uitgekookt, waarbij

volstrekt gecne ontwikkeling van koolzuur werd waargenomen,

de zure vloeistof afgefiltreerd , en met water het overblijvende

goed afgewasschen.

De zoutzure vloeistof a, Averd tot droogwordens toe verdampt

en het overblijvende zout sterk gegloeid, waarna dit met konings-

water werd uitgekookt. Er bleef eene vrij belangrijke hoeveel-

heid kiczclzuur onopgelost terug.

Een gedeelte der zure vloeistof /3, waaruit het kiezelzuiu' ver-
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wijderd was, gaf met nitras barijtae volstrekt geen precipitaat

,

en bevat dus geen zwavelzuur. Een deel der vloeistof o- gaf

ra et een paar druppels cyanid. potass. et ferr. vermengd een groen

blaauw overvloedig nederslag, bevat dus ijzeroxijdule.

Een ander deel der vloeistof v gaf met cjanm. potass. et

ferri een donker blaauw precipitaat, dus deutoxydum ferri.

Een ander deel der vloeistof (3 werd door ammonia liquida

geprecipiteer^ : dit precipitaat werd van de vloeistof geschei-

den.

Het precipitaat werd met potassa caustica gekookt, waardoor

de kleur (ijzeroxijde) veel donkerder werd; de vloeistof §

werd daarop verdund, en het ijzeroxijde afgefiltreerd.

De vloeistof ^ even zum* gemaakt zijnde, werd door am-

monia liquida genoegzaam geneutraliseerd en daarop carbonas

ammoniae toegevoegd, waardoor een overvloedig geleiachtig pre-

cipitaat van aluinaarde ontstond.

Bij een deel der vloeistof j , werden een paar druppels sulfur.

ammon. gevoegd, waardoor geen precipitaat zich vormde; dus

geen mangaanoxydule aanwezig.

Bij het andere gedeelte der vloeistof j , werd oxalas ammon. ge-

voegd: de vloeistof werd naauwelijks blaauwachtig troebel, zoo-

dat hier een spoor van kalk aangewezen werd, door filtratie

niet te verzamelen. Bij de helft, ter vergelijking dezer vloei-

stof, werd nu phosphas sodae gevoegd : na eenigen tijd gestaan te

hebben, hadden de beide vloeistoffen hetzelfde aanzien: er is

dus geene magnesia onderkend.

Een ander deel der vloeistof (3 werd onder toevoeging van

ammonia en acetas sodae en koking op phosphorzuur onder-

zocht, op de wijze door den heer Euesenius aangegeven in zijne

Quantitat. chem. Analyse pag. 200, bij welke behandeling-

het phosphorzuur van de alkalische aarde gescheiden en aan het

ijzeroxijde verbonden wordt. Van het precipitaat wordt het

ijzeroxijde door zwavelammonium verwijderd, en blijft het phos-

phorzuur, indien het aanwezig is, in de oplossing: ik kon er

na toevoeging van sulf. magnesiae geen noemenswaardig pre-

cipitaat in herkennen.
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Van het stuk pouzzolane-aarde , waarvan een gedeelte tot

liet kwalitatieve onderzoek gebezigd was , werd ook tot het kwan-

titatieve onderzoek een gedeelte gebruikt. Dit dient hier aan-

gehaald te worden, omdat een ter loops gedaan onderzoek van

eöii ander stuk pouzzolane-aarde, mij meer kalk en ook zeer

v.einig phosphorzuur deed opsporen.

Het moge hieruit blijken, dat het gezondene monster geene

volkomen homogene massa daarstelt. Ook de zwarte glinsteren-

de puntjes, die in de stof herkend zijn, en gedeeltelijk slechts

door den magneet aangetrokken worden, zijn duidelijk onregel-

matig in de massa verspreid.

Het niet in zoutzuur oplosbare gedeelte, werd met drie ma-

len het gewigt watervrije carbonas sodae en carbonas potassae,

in atooravcrhouding bij elkander gemengd, in een platina-

kroesje gesmolten; de inhoud van het kroesje werd voorzigtig

in verdund zoutzuur opgelost, het vocht tot droogwordens uit-

gedampt, en het overblijvende zoute gegloeid, en verder ge-

heel als voren behandeld. Silica, ijzeroxijde en ijzeroxijdule en

aluinaarde werden wederom onderkend.

De verkresiene silica werd met sulfas annnoniae en sterk

zwavelzuiu' in een platina-schaaltje goed verwarmd, totdat

het zuur voor een deel verdampt was, en daarop alles in

veel water uitgestort en afgefiltreerd.^ De heldere oplossing

Averd bij koking niet troebel en bevatte dus geen titanium-

zuur.

Op potasch werd de met zoutzuur uitgekookte stof onderzocht,

doordat men haar met carbonas sodae zamensmolt, alles in

zoutzuur' oploste, wederom de silica afiiltreerde , ijzer en aluin-

aarde luct carb. sod. in zeer kleine overmaat precipiteerde , af-

liitrecïrdc, tot bijiui droogwordens uitdampte, het overblijvende

in alkohol oploste, filtreerde, met zoutzuur even zuur maakte

er ecnige druppels cUlor. platin. toevoegde. Er werd geene

noemenswaardige troebelheid waargenomeji.

Oj) soda reageerde ik, door een weinig met koningswater

uitgekookte aarde, met carbon, potass; die voor zichzelven de

vlam ccncr alkohollamp geene gele kleur mededeelde, te smcl-
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ten, en het zout in liet oog van een omgebogen platinadranJje

in de blaauwe alkoholvlam te houden: de vlam werd natuur-

lijk schoon paars, door de potasch, maar volstrekt niet geel

door soda gekleurd. Tot tegenproef werd eene uiterst kleine

hoeveelheid carb. sodae onder het zont gemengd, en dan be-

kwam men dadelijk de gele kleur.

Een alkali, met silica verbonden, bevat dus de pouzzolane-

aarde, door mij onderzocht, niet.

Kto antitat lef onder zo e k.

II. 4,6S47 gr. der pouzzolane-aarde werden in het watcr-

keteltj'e op 95° ruim gedroogd, tot er niet meer aan gcwigt ver-

loren werd. De drooge stof woog 4,3682 gr. en heeft dus

G.76°/o ^^^ "Nvater verloren.

ITL 4.5797 gr. der aarde werden in een platiuakroesje ge-

gloeid : de stof werd hierbij een weinig licht 'geelachtig gekleurd

:

de gegloeide aarde woog 3.8650 gr. en heeft dus 15,61°/^

aan water verloren.

Ofschoon de stof geen koolzuur had doen onderkennen,

gloeide ik toch het resterende nogmaals zacht met een weinig

carb. ammoniae, maar bekwam geen verschil in gewigt.

Er is dus in de pouzzolane-aarde eene stof voorhanden , die het

water met groote kracht terughoudt: zij zal wel niet anders zijn

dan de groote hoeveelheid onverbondene (in zuren oplosbare)

aluinaarde.

IV. 10.0660 gr. niet gedroogde fijn afge^va-evene aarde, wer-

den eerst met alkohol, daarna met water uitgekookt , en op ge-

lijk afgewogene filtra verzameld, en in het waterketeltje ge-

droogd, tot er geen verlies in gewigt meer waargenomen werd.

Er werden 9.3364 gr. teruggehouden. De 10.0660 gr. verlie-

zen in het waterketeltje volgens proef II 676°/^ of 0,6805 gr.

Ik bekwam aan verlies 0,7296 gr. Li den alkohol en het water

zijn dus opgelost gewordgn 0.0491 gr. of 0.49°/^.

Ik heb deze stof niet gegloeid, waardoor de proef misschien.
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iets naauwkeuriger zoude geworden zijn, om te verliocden, dat

de oplosl)are aluinaarde moeijelijlc oplosbaar wordt, en dan de

analijse eeue andere voorstelling van het ligchaara zou geven,

dan in natura het geval is.

De vloeistoffen, uitgedampt op een glazen schaaltje, lieten

een weinig geelachtige stof terug, die bij voorzigtige sterkere

hitte bruiner werd, en alzoo betrekkelijk veel organische stof

bevatte: misschien is ook deze aarde aan de o^^pervlakte van

den grond verzameld. Het resterende werd niet nader on-

derzocht.

V. De van proef IV overgebleven stof werd nogmaals in

een agaten mortiertje fijn afgewreven, daarna in het waterke-

teltje nogmaals gedroogd, en 9.2230 gr. daarvan 3 malen met

sterk zoutzuur, en daarna nog eens met sterk koningswater

uitgekookt; de vloeistoffen verdund zijnde weder afgefiltreerd

en bij elkander gevoegd. Het overblijvende goed uitgespoeld

en gegloeid zijnde woog 5.4820 gr. en had eene bijna sneeuw-

witte kleur. Van de aarde in natura zijn dus in water en zu-

ren onoplosbaar 55.14°/o- Deze onoplosbare stof wordt nader

behandeld.

VI. De verkregen zure vloeistof werd tot droogwordens uit-

gedampt en gegloeid. Het overblijvende zout werd met zout-

zuur, koningswater en zwavelzuur, om de moeijelijk oplosbaar

gewordene aluinaarde op te lossen , uitgekookt, en van het silica

precipitaat afgefiltreerd. Dit precipitaat gegloeid zijnde woog

0.1040 gr. Het in zuren oplosbare gedeelte der aarde bevat

dus 3.49°/q oplosbare silica.

VIL Het doorgeloopcn vocht werd door ammonia liquida

even alkalisch gemaakt, en het ontstane precipitaat verzaineld

en goed uitgewasschcn. Dit precijjitaat werd daarop met potas-

sa caustica in een porseleinen schaaltje behandeld, waardoor de

aluinaarde oploste, en het ijzeroxyde door een filtrum afgezon-

derd kon M'orden. Dit werd langen tijd met kokend water uit-

gespoeld, gedroogd, gegloeid en gewogen, en bedroeg aan ge-

wigt 0.8500 gr. of 29.727^ deutoxjf. ferri van het in zuren

oplosbare gedeelte der aarde. Dit ijzeroxijde komt echter niet
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alleen als cleutoxycle voor, maar ook als protoxijde in de aarde

zelve, hetgeen ecliter niet afzonderlijk bepaald is.

Yin De potasclioplossing, die de aluinaarde bevat, werd met

zoutzuur zuur gemaakt, daarna door ammonia genoegzaam ge-

neutraliseerd en er verder carbon, ammon. in overvloed toegevoegd.

Degroote hoeveelheid hierdoor geprecipiteerde aluinaarde werd ver-

zameld, maar door uitspoeling kon al het chlor. potass. onmogelijk

verwijderd worden. Daarom werd ze in zeer weinig zoutzuur nog-

maals opgelost, en als vi'oeger door ammon. liquid. en carb. am-

moniae geprecipiteerd, verzameld, uitgespoeld, gedroogd, ge-

gloeid en gewogen, en bedroeg aan gewigt 2.0770 gr. of 72.62°/^

van het in zuren oplosbare gedeelte der aarde.

In zuren onoploshare stof.

IX. 1.7090 dezer gedroogde stof werden met carb. sodae en

carb. pot. in een platina-kroesje goed gesmolten, daarna in

water, dat met acid. liijd. chlor. zuur was gemaakt opgelost,

het zuur verdampt, en het overblijvende zout gegloeid, en met

koningswater enz. uitgekookt, even als bij proef VI. Ik hield

liierbij aan gegloeide silica 1.4446 gr. terug, dat is S4.54°/o

der in zuren onoplosbare stof.

X. Aan ijzeroxijde werd verzameld volgens reeds vroeger be-

schrevene wijze 0.1830 gr. of 10.71°/^ der onoplosbare stof.

XL Aluinaarde verkreeg ik , op gelijke wijze als vroeger mede-

gedeeld is, 0,0675 gr. of 3,95°/^ der onoplosbare stof.

De geanalijseerdc pouzzolane-aarde is, dus zameugesteld uit:

15,61°/q water:

0,49 // in water en alkohol onoplosbare stollen

:

28,76 // in zuren oplosbare stollen, bij aftrek-

king bepaald:

55,15 // in zuren onoplosbare stoffen:

100,00:
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Jje iu zuren oplosbare stoffen bestaan nit:

3,49% silica.

29,72 // dentoxyd. ferri.

72,62 n aluinaarde en

een spoor kalk en pliosphorzuur.

105,63. Deze uitkomst ia 5,83°/^ te hoog, daar

deutoxyd. voor protoxyd. ferri in rekening is gebragt. Eene

betere voorstelling, ofschoon niet de juiste, daar alle fouten der

analijsc dan op het ijzer worden teruggebragt , verkrijgt men,

wanneer hetgeen te veel verkregen is als oxijgenium, dat

prot. ferri in, deutox. heeft veranderd in rekening gebragt

wordt.

De in zuren onoplosbare stof bestaat uit:

84,53% silica

10,71 // ijzeroxijde

3,95 // aluinaarde

99,207,

En de pouzzolane-aardc in natura bestaat uit:

15,61% water.

0,49 // in alkohol water oplosbare stoffen,

1,05 // oplosbare silica.

20,89 // oplosbare aluinaarde.

8,55 // in zuren oplosbaar dent. ferri, voor eeu

groot gedeelte als protox. voorhanden.

46,61 // onoplosbare en verbondene silica:

2,21 // verbondene aluinaarde:

5,91 // in zm'en onoplosbaar deutoxijd. ferri,

een spoor van kalk en phosphorzuur.

Met het i^A\ mijner beschikking overgebleven gedeelte aarde,

Iieb ik vervolgens proeven genomen, op de wijze als door fktw

heer Vax dek Boon Mesch in zijne Verhandeling over het

vcrmo2:cn van tras van St. Eustatius en dordtschen tras aan^e-
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geven is (Tijclscliriffc van Nijverheid. Deel XTI pag. 189). Ik

lieb daartoe de aarde met gewonen gebluscliten kalk , welke liier

veelal van den kalkberg van Tjampea, ±11 palen west van

Biiitenzorg, afkomstig is, innig vermengd, daarvan prismata uit

de hand gemaakt van ruim 25 ned. duimen lengte en 2|- dui-

men ruim breedte en hoogte. Nadat die prismata 6 dagen in

een vertrek gedroogd hadden bij de gewone temperatum-, werd

onderzocht door hoeveel in het midden aanhangend gcwigt zij

verbraken, wanneer de steunpunten 15 ned. duim van elkander

aflagen. Daar de aarde zelve geen' kalk bevat, heb ik bij 3

proeven de volgende mengsels genomen.

I. Gelijke deelen kalk en aarde.

II. 10 deelen aarde en 12 deelen kalk.

in. 12 deelen aarde en 10 deelen kalk.

Gebrek aan meer aarde belette mij, om nog mengsels te ma-

ken van ineer aarde op minder kalk, welker draagvermogen waar-

schijnlijk nog wel grooter zal zijn. De draagkracht bedroeg.
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uiteen. Uit de zamenstelling der aarde, liet zich dit misschien

wel verwachten. Zijn echter de ballen slechts 24< uren oud, en

worden zij dan onder water gebragt, zoo nemen zij op het ge-

voel genoegzaam denzelfden graad van hardheid aan , die de bal-

len, die in de lucht zijn verbleven, aantoonen. (1)

Buiteuzorg den 28 Jimij 1854.

(1) Zie omtieut dü pniktisclie pVoeveli met wcliranscluni ti:H gcuonicn Verder

het artikel van den heer Dü BituuN, opgenomen iu de 2'' alltvering van het

2« deel van het ïijdsclirift voor Nijvcrlicid iu NcJerlaiulsL'h Indié.

llFD.



OVEll TIET STEMOP.GAAN

VAN

PLATUDACTIJLUS GÜTTATÜS

DOOll

991*. C. Ei. I9€>i:i]ËSCIS.&f^Ij.

Slechts weinige dieren , welke tot de gescliubte reptiliën

bcliooren, hebben eene stem of liet verraoü;en om een ^e-

luid voort te brengen, en het is dus des te merkwaardiger , dat

juist deze weinigen het in ecnen zoo hoogen graad bezitten. Ik

achtte het daarom wel de moeite waard om het stcinorgaan

van den algemeen bekenden GeJcIco, dat zich door zijne vol-

maaktheid en kracht boven alle andere mij bekende araphibiëii

onderscheidt, aan een ontleedkundig onderzoek te onderwerpen.

Het geluidgevend werktuig van Platijdactijlus guttatus is

even als bij de overige dieren , welke door de longen adem

halen, het strottenhoofd, hetwelk in gedaante, zamenstelling eu

plaatsing volstrekt geen verschil oplevert, met dat dir overige

amphibiën. Ook hier ontbreekt het strottenklepje en er is

slechts één paar^ stembanden aanwezig, welke eene tamelijk wijde

stemsjileet vormen.

'De luchtpijp is kort en in verhouding met hare lengte

ruim en overal even wijd. De voorste vlakte is bedekt met

talrijke spiertjes, welke in geen naauwer verband staan met

de vorming der stem. Dit orgaan isi echter geenszins vol-

doende, om een zoo buitengewoon sterk geluid te doen hoo-
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ren. Daarvoor bestaat een over den gelieelen grond der mond-

holte uitgestrekte gecompliceerde toestel, bestaande uit de vol-

gende deelen:

1. Een vezelachtig', in hooge mate elastisch vlies, dat van

de geheele lengte der linea mijlohipidea der onderlcaak zijnen

oorsprong neemt , den bodem der mondholte naar voren begrenst

,

zich vervolgens zoowel aan het strottenhoofd als aan de lucht-

pijp vasthecht en naar achteren in de fascia colli overgaat.

Zijne bovenste vlakte is door het slijmvlies van den mond

bekleed, terwijl de onderste met spieren bedekt is, welke ge-

deeltelijk dienen om de onderkaak te bewegen
,

gedeeltelijk

aan deze vastgehecht tot de uitspanning van het vlies bijdra-

gen. Dit vlies, dat men wegens zijne overeenkomst met /den

stemstoestel der Cikaden, trommelvlies zou kunnen noemen,

vormt ten weerszijde van het strottenhoofd, ter plaatse waar de

art. carotis zich in hare takken splitst, eene langwerpige plooi.

2. Van den uitstekenden voorrand van het strottenhoofd be-

gint een fibrokartilagineus , naar achter toe in twee zijdelingsche

horens uitloopend orgaan, dat zoo al niet als tongbeen, toch

als analogon daarvan te beschouwen is. Het voorste gedeelte

(g) verloopt in de middellijn, is aan zijne voorste helft veer-

krachtig ligamentcLis en hecht zich aan den tuberus geuioideus

van de onderkaak vast. Door de spanning van dit gedeelte

wordt zoowel het vlies, als de luchtpijp in de lengte getrok-

ken. Het ucliterste gedeelte, de horens, oorsprong nemende

op de voorvlakte van de larijnx , krommen zich eerst naar ach-

teren en dan bovenwaarts naar den hoek van de onderkaak

en hechten zich daar vast, naast het onder No. 4< beschreven

kalkplaalje. Men zou deze horens met die van het tongbeen bij

sommige vogelsoorten kunnen vergelijken, maar hier staan zij iu

onmiddellijke betrekking tot het stemorgaan.

Aan wewszijdc van het voorste gedeelte, digt bij de larijnx

beginnende, ontspringt een plat, ongelijkzijdig vierkant spier-

tje (e), dat zich zijdelings aan de plooi van het trommelvlies

vasthecht en tot zijne spanning medewerkt.

3. Tnsschen de achterste horens van het even beschreven

\
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oro-aan en den musc. masseter, ligt op het genoemde vlies een

bijna haarfijn, van de omliggende deelen geïsoleerd, insgelijks

kartilagineus, veerkrachtig staafje, dat naar voren toe in den

vorm van eenen hamer eindigt (b) en zich hier door middel

van een' kleinen band (i) aan het trommelvlies vasthecht.

4. Eindelijk bevindt zich nog aan de buitenzijde van den hals

,

aan weerszijde van het achterhoofd, een langwerpig, eivormig

plaatje (k) van kalkachtige zamenstelling. Dit plaatje is aan

de binnenzijde door een sterke spier aan de halswervelen en

naar voren door een ligament aan het trommelvlies vastgehecht.

Mij is niets in de osteologie bekend, dat eenige analogie

heeft met het genoemde kalkplaatje, dat door zijne vasthech-

ting aan de halswervelen kan medewerken tot de spanning

van het vlies, naar de zijden toe.

De toestel van spieren, die tot spanning dezer veerkrach-

tige deelen vereischt wordt, is eveneens zeer zamengesteld

en tamelijk volledig. Vier paren spieren zijn zoodanig geplaatst,

dat door hunne werking eene spanning naar alle rigtingen

mogelijk wordt. Alle spieren, welke met dezen stemtoestel in

verband staan, zijn dus tensores,- terwijl de ontspanning, de

toestand van rust , door de veerkracht van het vlies wordt daarge-

steld.

Zoodra een geluid in het strottenhoofd is voortgebragt , be-

hoeft deze versterkingstoestel slechts in medctrilliug gcbragt te

worden, om het sterke geluid, waardoor de Gekko bekend is,

voort te brengen. Deze voortplanting van trillingen geschiedt

zeer gemakkelijk door de nabijheid der beide toestellen.

Verhlaring der afbeelding.

In A. is het stemorgaan van onder voorgesteld, na wegne-

ming der huid en der oppervlakkige spieren, a is de larijnx

met den musc. cricothijreoideus, b. het veerkrachtig kraakbee-
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nig staafje, sub No. 3 besclireveii , c. de luchtpijp, d. art. ca-

rotis, e. eeu klein vierkant spiertje, f. g. h. spauspiereu van

het trommelvlies, i. eeu klein ligament, 0.0.0.0. het trommel-

vlies.

In B. van de halszijde gezien, k. het onder 4 beschreven

kalkachtig plaatje en 1. zijne spier.

—
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ICHTHYOLOGISCHE FAUNA

B O R N E 0.

ZOETWAÏEKVISSCHEN VAN BAND J JJ RM A SIN.

J9tr. S?*. eSiKKKlilBS.

Ik geef hier weder eeuige beschrijvingen van nog niet of weinig

bekende Borneosche zoetwatervisschen. Eene rijke verzameling van

Bandjermasin, mij geworden door den heer C. Helfrich , officier

van gezondheid der 2^ klasse te dier plaatse en bestaande uit 59

soorten, stelde mij daartoe in de gelegenheid. In de jaren 1850

en 1851 ontving ik reeds talrijke vischsoorten uit de rivier van

Bandjermasin door mijnen vriend den heer J. Wolfp. Zijne belang-

rijke verzamelingen legden den grondslag voor de kennis van Bor-

neo's zoetwatervischfauna. Toen ik later van de stroomgebie-

den van westelijk Borneo, van Pontianak en Sambas, meerdere

soorten ontving, welke mij van zuidoostelijk. Borneo nog niet

waren onder de oogen gekomen, vermoedde ik, dat de rivier van

Bandjermasin nog talrijke soorten bevatte, welke ik van daar

nog niet ontvangen had, niettegenstaande ik reeds een negen-
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tigtal soorten van daar icende. Ik noodigde daarom den lieer

Hei.frich, onder mededeeling van mijn vermoeden ten deze,

uit, mij behulpzaam te zijn om dit punt nader toe te lichten,

door op nieuw eene verzameling van zijne standplaats mij te

doen toekomen. Het is mij een genoegen, hier openlijk mijne

erkentelijkheid te betuigen voor de welwillende toezending daar-

van. De verzamelins; van den heer Heï-frich bestaat uit de

volgende soorten.

1 Lates nobilis CV.

2 Ainbaasis apogonoïdcs Blkr.

3 „ iialua CV.

4 „ Wolffii Blkr.

5 Datnioïdcs j)olot.a Blkr.

6 Polynemus dubius Blkr.

7 Otolitliiis microdon Blkr.

8 Corvina celcbica Blkr.

9 „ jiibatii Blkr.

10 „ tracliyccphalus Blkr.

1

1

Scatopliagus argus CV.

12 Toxotes jaculator CV.

13 Anabas oligolepis Blkr.

14 Polyacantlius Hulfrichii Blkr.

15 Ilelostoma Tcmminckii CV.

16 Trichopus Leerii Blkr.

17 „ trichoptcriis CV.

IS Opliiccphaliis bankanensis Blki'

19 „ striatus Blkr.

20 Equula ensifcra CV.

21 IMiigil boruecnsis Bikr.

22 Go!)ins kokius CV.

31 Bagnis neinuriis CV.

32 Bagroïdcs melanopterus Blkr.

33 Ariiis bonie'aiisis Blkr.

3-1 Ketcngns typiis Blkr.

35 Pimelodus bornecusis Blkr.

36 Plotosus unicolor K. v. H.

37 Clarias pcutaptcrus Blkr.

3S Chaca bankanensis Blkr.

39 SyatQinus bulu Blkr.

40 „ melanopterus Bikr.

41 Rühita vittata CV.

42 „ Schlcgelii Blkr.

43 Leuciscus dusonensis Blkr.

44 „ uranoscopus Blkr.

45 Bclonc caiidimat-ula Cnv.

46 Ilcmiiamplius borneënsis Blkr.

47 Clupcoïdcs borneënsis Blkr.

48 Engraulis crocodilus Blkr.

49 „ melanochir Blkr.

50 Coilia borneënsis Blkr.

51 Notopterus hypselonotus Blkr.

52 Synaptura panoïdes Blkr.

23 Pcriophtlialmus borneënsis Blkr. 53 Achiroï.lcs melauorhynchos Blkr.

24 Eleotris melanostigma Blkr.

25 „ urophthalmus Blkr.

26 „ uropbtlialmoïdes Blkr.

27 Süurus cryptopterus Blkr.

23 „ liexaptcrus Blkr.

29 Pangasius niacronema Blkr.

30 Bagrus ltuÜü CV.

54 Plagusia oxyrhynchos Blkr.

55 Chouerhiuos modestus Blkr.

50 „ naritus Blkr.

57 Arotlnon potamophilxis Blkr.

53 Syngnatlius boaja Blkr.

59 TrygOQ undulata Blkr.

Van deze soorten zijn 16 nieuw voor de fauna van Bancljer-

masin, t. w. Locies nobilis CV., Otolitfms microdon Blkr, Cor-

vina celebica Blkr, Corvina jubata Blkr, Anabas oligolepis



Blkr, Polyacanthns IlelfricJdi Blkr, Trickopus Leent Blkr,

Opliicephalus hanlcanensis Blkr, Eleotris uroplithalmus Blkr»

Bagrus guUo CV., Plotosiis %nicolor K. v. H., Chaca hanlcanen-

sis Blkr, ' Notopterus hjpselonotus Blkr, Plagusia oxyrhynclios

Blkr, Chonerliinos naritus Blkr en Trygon midnlata Blkr.

Het aantal der bekende Bandjermasinsche vischsoorten wordt

daardoor gebragt op 106. Van de bovengenoemde 16 soorten

waren echter reeds van andere plaatsen van Borneo bekend

Lates nobilïs CV, Eleotris uropidhalmoïdes Blkr en ChonQ'

rhinos naritus Blkr, zoodat 13 soorten overblijven, nieuw voor

de fauna van het eiland, waarvan nieuw voor de wetenschap

Corvina juhaia, Anahas oligolepis en Polyacantlms IlelfricJdi.

Bij het herzien mijner Cyprinoiden van Indischen Archipel

ontwaarde ik, dat eene soort van Barbus, welke ik reeds in

1853, te gelijk met eenige exemplaren van Barbus erythropte-

rus Blkr van Pengaron , in zuidoostelijk Borneo , ontvangen had

,

eene eigene soort daarstelt, welke ik hieronder als Barhus atn-

blycephalus heb beschreven, en welke alzoo in de lijst der Bor-

neosche visschen moet opgenomen worden.

Bovendien heeft de heer Heckel in zijne ichthyologie van

Eussegger's Reise (Fische Syrïëns) enkele Borneosche Cypri-

noïden vermeld, welke ik verzuimd heb, in mijne vroegere lijs-

ten van Borneosche visschen op te nemen. Deze soorten zijn

Barbus carassioïdes Heek., Cyrene ocellata Heek. en Cyrene

festiva Heek. Van Barbus carassioïdes ken ik geene beschrij-

ving. Ik zie er slechts van aangeteekend , dat er de 3e ouge-

splitste aarsvinstraal beenachtig zou zijn. Indien deze uitdruk-

king in volstrekten zin op te nemen is , bezit ik die soort niet.

Meerdere soorten van Barbus mijne verzameling hebben echter

dien straal aan de grondhelffc beenachtig en is de uitdrukking

van den heer Heckel in dezen zin op te nemen, dan is zij

van geene soortelijke waarde en laat zich de soort daarnaar niet

bepalen. Ik stel dus deze soort voor memorie. De twee soor-

ten van Cyrene behooren tot het geslacht Dangila Valenc.

Cyrene festiva Heek. bezit ik niet. Cyrene ocellata Heek.

daarentegen is dezelfde soort als mijne Dangila microlepis

VUL 12
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(Nat. Tijd. N. Iiicl. V p. 5915), die ik vau Sumatra ontving en

welke voortaan, wegens de prioriteit der beschrijving van den

heer Heckel Dangila ocellata zal behooren genoemd te worden.

Alle de bovengeuoemde soorten voegende bij de reeds van

Borneo bekende, zijn thans van dit eiland bekend 224 viscli-

soorten, welke hieronder naar hunne geografische verbreiding

over Borneo zijn opgenoemd.

SPECIES PISCrJM BORNEËNSIUM HÜCU5QUE COGNITAE.

Nomina S v s t e m a t i c a.

HabitatK

1 Lates nobilis CV. Verh. Bat. Gen. XXII Perc.

2 Aiiibassis apogonoiVles Blkr, Nat. Tijdschr.

Wed. Ind. II p. 200,

3 » nalua CV. ibid. IV 453.

4 » Wolffii Blkr, ibid. I 9.

5 Serranus crapao CV. ^erh. B. G. XXII Perc.

6' Mesoprion immaculalus CV. ibid.

7 // Johnii CV. c:^ Mesoprion unimaciila-

tus Blkr. ibid. (nee QG. nee. CV).

8 Therapon servus CV. ibid.

9 Dalnioïdes polota Blkr, Nat. T. N, I. V p. 441.

10 » raicrolepis Blkr. ibid. V p. 442.

11 SilbifO malabarica Cuv. r: S. acuta CV. Verh-

B. G. XXII Perc.

12 Polynenmus dubius Blkr. sub nom. P. lon-

gifilis CV. N. TrN. I. III 418.

13 » luacroneina Blkr, ibid.

III 419.

14 » niuhiUlis Schiep;.:^ P. polydac-
tylns Blkr, ibid. Hl 417.

15 » tetradactvlijs CV. Verh. B. G.

XXII Perc.

16 Plalycephalus insidiator BI. ibid. Sclerop.

17 » scaber CV. ibid.

18 Apistus colloi.les CV. N. T. N. I. II 459.

19 Synanceia asleroblepa Ilichds. ibid. III 419.

20 Otolithus borneënsis Blkr, ibid. I 268.

21 » xnicrodon Blkr, ibid. V. B. XXIll
Sciaen.

22 Corvina celebica Blkr, N. T. VII. 244.

23 » jubata Blkr, ibid. VIII.

24 » Knhlii CV. V. B.G. XXIII Sciaen.

25 » polykladiskos Blkr, N. ï. III 420.

26 » sanipilensis Blkr, ibid. III 421.

27 » trachycephalus Blkr, ibid. II 200.

Transport . . .

1

1 H O O
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Nomina S y s t e ra a t i c a.

Habitntio bornecnsis.

Per transport . . .

28 Corvina AVoKFii Rlkr. ibid, II 68.

29 Prisiijjouin arfjenleuin CV. V. Ij. G. XXill
Sciaen.

30 » nageb Pvüpp. ibid.

31 Diajjrarama crassispiriuin Kiipp. ibid.

32 Anabas oiigolepis lillir, N. T. TUI.
33 » scandens CV. Verh. B. G. X'^Ul

Dooib. K. (ex parte).

34 Polpcantbus Einihovenii liliir, N. T. II. 423.

35 » Helfrichii Biiir, ibid VIII.

36 Helostoma Teinminckii K. v. K. V. B. G.

XXI !I Doolb. K.

37 Trichopus Leerii BIkr, N. T. II 577,
38 » slriatDs lilkr, ibid. IIOGV.B.G.

XXIII Doolh. K.
39 » triclioplerus CV. V. B. G. XXlII

Doolh. K.

40 Betta anabatoides Blkr. ib. N. T. N. I. I 269.

41 üsphroinenus olfax Cornrn. V. B. G.XXIII
Doolb. K. [V 187.

42 Ophicepbalus bankanensis Blkr, N. T. III 726,

43 » lucius K.V.H. V.B.G.XXm Doolh. K.
44 » marulioïdes Blkr, N. T. N. I. II 424.

45 » melasorna Blkr. ibid. II 424.

46 » niicropeltes K. v. H. V. B. G. XTvIII

Doolb. K.

47 » pleiirophthalmus Blkr, N. T. I 270.

48 » rhodotaenia Blkr, ibid. li 425.

49 » Stevensii Blkr, ibid. V 444.

50 » striatusBI.V. B.G.XXIH Doolh. K.

51 Scatophagus argus CV. ibid. XXlII Chaet.

52 Drepaiie punctata CV. ibid.

53 ïoxotes jaculator CV. ibid.

54 Choriiieinus Comtnersonianiis CV. ibid

XXIV Mnkr.

55 Trachinotus mookalee CV. ibid.

56 Trichiiirus haumela CV. ibid.

57 Caranx Forsteri CV. ibid.

58 Equula ensifera CV. ibid.

59 » {jerreoides Blkr, ib.N. T.N. 1. 1371
60 » filigera CV. V. B. G. XXIV Makr.
61 Amphacanthus ibarmoralus CV.
62 MaslacembeliJS erytbrotaenia Blkr, Nat. T.N

Ind. I 30.

63 V unicolor CV. V.B. G.XXIII Nolac.
64 Rhynchobdella ocellata CV. ibid.

65 Mugil borneënsis Blkr, N. T. N. I. II 201.

66 » melanochir K. v. H. ibid. III 433.

67 » oiigolepis Blkr (sub nomine M. ina-

crolepis Blkr) ib. III 422.

Transport . . . 4 2

11

1

22 21

1
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li.ibilatio boriieeiisis

N o Ui i u u ö y s t o 111 :i t. i c u.

77

78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Per transport . . .

Gobius boriieLrisis Blkr, ib. I 10,

» chlorosti^'ma liikr, V. B. G. XXII Gob
» lïoevenii CJkr, N. T. N. I. Il 426.
» kokius CV. V. B. G. XXII Gob.
» xnnthozon.1 Blkr, ibid.

Ajjociyples changua CV. V. B. G. XXII Gob.
» niacroiepisBlkr, N. T. N.n 66.

Trypauchen vagina CV. V. B. G. XXII Gob.
Periophthalmus borneënsis Blkr, N. T N I

I p. 11.

Boleophthalmus Boddaertii CV. Verh B G
XXII Gob.

Eleolris marmorata Blkr, N. T. N. T. Til 424.

» nielanostigmaBikr V.B.G.XXII Gob.
» urophtiiaiiiius Blkr, N.T.N.I. II 202.
» uroplillialii.oïdes Blkr, ibid. IV 273.
» AYolllii Blkr, ibid. 1 253.

rhilyiinoïdes surakartensis Blkr, V B G
XXII Gob.

Callionynius sagiiia Pall. N. T. N. I. I 31.
Balrachus grunniens CV. ibid. II p. 487.
Nandus iiebuiosus Blkr, ibid. lil p. 92.
Caiopra f;isciala Blkr, ibid. II 65.
GJypliisodoii iiiodesliis Sclil. Muil. ib. IV 285.

» uniiiiaculalus CV. ibid. IV 2oi.
AT'allago biiiKiculalus Blkr, :=: Silurus bima-

ciiJ..i,;3 BI V. B. G. XXI Siiur.
» dinema Blkr, N. T. N. I. Il 202.
» Leerii Blkr, ibid. II 427.

Silurus apogon Blkr, ibid. II 67.
» biciirhis CV. ibid. I 271.
» cryptoj.terus Blkr, ibid. I 270.
» he.xapierus Blkr, il)id. Il 203.
» lais Blkr, ibid. II 428.
» linipok Blkr, ibid. III 583.
» niacronema Blkr, ibid. II 203.
» pliaiosorua Blkr, ibid. II 428.
» pl.alacrodotus Blkr, ibid II 428

r.-.gnis gulio CV. V.B. G. XXV Béng.
» lïoevenii Blkr, ibid. XXI Silur. bat.

» niacronema Blkr, ibid.

» niicracantbus Blkr, ibid.

» nerniirus CV. ibid.

» j)oeeiloplerusK. V. II. N. T. N. I. V 445.
» Wollli Blkr, ibid. II 205.

Bagroïdes nielanopterus Blkr, ibid. II 204.
I'angasius niacronema Blkr, ibid. I 11.

" polyursnodon Blkr, ibid. III 425.
» rioï Blkr, ibid. II 205.

Transport. 25 21 33 11
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Nomina System a tic a.

ÜHbil-ilio boiiieeiisis.

rP S 1=1

Per transport . . .

113 Arius borneënsis Blkr, ibid. II 67.

114 » Iruncatus CV. ibid. UI 426.

115 Ketenjijus typus iJlitr, ibid. I 271.

116 1'iiiielodus borneënsis Bllir, ibid. II 430.

117 Piotosus unicolor K. v. II. B. (i. XXI Sil. b>t

118 Cliaca bankanensis Blkr,. N. T. N. I.

119 Clarias leiacanthus Blkr, ibid. II 430.

120 V inelasoiua Blkr, ibid. III 427.

12t » pentapierus Blkr, ibid. II 206.

1'22 » punctaius CV. V. B. G. XXlSil. bil

123 Ileterobranchus tapeioopterus Blkr, N. T.

N. I. III 732.

124 Barbus aniblycephalns Blkr, ibid. VIII p.

125 > carassioides lïeck. Spec.

?

126 » ervthropterus Blkr, V. B. G. XXHIi
Icliib. M. O. Jav.

I

127 » lieteroae.na Blkr, N. T. N. !. V 446.
|

128 » Iloeyenii Blkr, ibid. II 207.

129 j> kalloplerus Blkr, ibid. I 13.

130 » kusanensis Blkr, ibid. III 429.

131 » laevis CV, ibid. V 447.

132 Systomus apogon CV. ibid. ill 428.

133 » bulu Blkr, ibid. II 207.

134 » janthochir Blkr, ibid. V 448.

135 » inelanoplerus Blkr, ibid. V 449.

136 » inicrolepis Blkr, ibid. I 12.

137 » truncalu» Blkr, ibid. I 13.

138 Capoeta enoplos Blkr, ibid. H 431.

139 » inacrolepidota CV. V.B.G. XXlHIclit.

M. O. Jav.

140 » microlepis Blkr, N. T. N. I. Il 206.

141 Dai.gila festiva Blkr — Cyrene fesliva Heek

142 » ocellata Blkr^Cyrene ocellata Heek

:r: Dangila microlepis Blkr, ib. IH 595

143 » spilurus Blkr, ibid. I 272.

144 Ilohila Artedii Blkr, ibid. II 434.

145 » erythrurvjs CV. ibid. V 452.

146 » Hasseltii CV. ibid. V 450.

147 V jiielanopleura Blkr, ibid. III 430.

148 » Schlegelii Blkr, ibid II 432.

149 » vitlala CV. ibid. V 451.

150 Leuciscus dusonensis Blkr, ibid. I 14.

151 » Einlhovenii Blkr, ibid. II 434.

152 » kallocbroma Blkr, ibid. I 272.

153 » oxygaster CV. ibid. V 453.

154 » oxygastroïdes Blkr, ibid. III 431.

155 » uranoseopus Blkr, ibid. I 14.

156 Cobitis barbaluloides Blkr, ibid, II 435.

157 » hymenophysa Blkr, ibid. III 602.

Transport . . . 20

21 11

1

12
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Nomina Systeraatica.

Habitatio borneënsis.

Ph

Per transport. . . .

201 Svmbranchus immaculatus BI. N. T. III 438.

'V. B. G. XXV Mur. Sijmbr.

202 Gastropliysus argenteus ,1. Muil. i:^ Tetraö-

don argenteus Lacép. N. T. III 737.

203 » lunaris J. Muil. ::^ Tetraödon lunaris

Ouv. V. B. G. XXIV Bloolkak.

204 » oblongns J. Miill. 7^ TeUaödon oblon-
gus BI. ibid.

205 Arolhron leiiirus Blkr :^ Tetraödou leiurus

Blkr, N. T.N. I. III 440.

206 » palenibangcnsis Iilkr:r; Tetraödon pa-
leinbaogensis Blkr, ibid. 605.

207 o potainop ilus Blkr:::: Tetraödon pota-

njopiülus Blkr, V. B. G. XXIV Blootk.

208 Clionerhinos niodeslus Blkr. z^ Tetraödon
niodestus [31kr, N. T. I 16,111440.

209 » naritus Blkr — Tetraödon narilus Hiciids.

ibid. III 439 (1).

210 Balistes aculeatns L. V. B. G. XXIV Balist.

21 i » rectangulus Bi. Schn.
212 Triacanthus Nieuholli Blkr, V. B. G. XXIV

Bal. N. T. III 459.

213 » Russellii Blkr, V. B. G. XXIV Balist.

214 Syngnathus boaja Blkr, N. T. I, 16. V. B. G.

XXV Trosk. V.

215 )> deokhatoides Blkr, V.B. G. XXV Trosk.rV.

21G » heierosorna Blkr, ib. N. T. N. I. H 441.

217 Sphyrna Blochii MII. V. B. G. XXIV Plag.

218 Prisiis dubius Blkr, ib. N. T. N. I. V 459.

219 » zysron Blkr, ibid. ibid. III 441.

220 Rhinobalus ligoniFer Cant. V.B.G.XXIV Plag.

221 Trygon pareh Blkr, ibid.

222 » undulata Blkr, ibid.

223 Pteroplatea micrurus MH. ibid.

224 Amphioxus Belcheri Gr.
Totaal. . . .

12

1

106 23 10

33 40

36 45 67

25

28

Men ontwaart alzoo,dat tot nog toe van Bandjermasin verre

weg de meeste soorten zijn bekend geworden, terwijl Sambas

ten deze de tweede plaats en Pontianak de derde plaats in-

neemt, ofschoon laatstgenoemde plaats, door hare ligging aan

het uitgestrekte stroomgebied der Kapoeas zeker niet minder

rijk is aan soorten dan Bandjermasin.

(1) Et Sarawak.



DESCRIPTIONES SPECIERÜM DÏAGN'OSTICAE.

SCIAENOiDET.

Corvina jubata Blkr.

Corvin. corpore oblongo compresso , altitiulinc 4^ circiter in cjus lon-

gitudiuc, laiituilino 1| in ejus altitudine; capite 4 et paulo in Icmgitudine

eorporis; altitudine capitis 1^ ad
1-J.,

latitiuline 1^ circiter in ejus longi-

tudiiie; oculis diametro S» ad 3^ in longitudine capitis; linea rostro-dor-

sali declivi fronte concaviuscula; rostro obtuso convexo-truncato ante os

prominente oculo breviore; maxilla superiore niaxilla inferiore paulo lon-

giore sub oculi dimidio posteriore desinente 2-| circiter in longitudine ca-

pitis; ore infero rictu subliorizontali; dentibus maxillis bene conspicuis

})hiriseriatis, luaxilla inferiore aequalibus, maxilla superiore serie cxterna

seriebu3 internis longiorihus postrorsura longitudine decrescentibus utroque

latere p. ni. 20; mento poris 5 bene conspicuis
;

praeoperculo, suboper-

culo intcroperculoque denticuiatis , denticulis gracilibus valde conspicuis;

praeoperculo margine posteriore convexo angulo obtuse rotundato, toto

margine dentibus p. m. 40, dcntibus angularibus oeteris longioribus; linea

dorsali rotundata valde convexa; linea ventrali rei;tiuscula; linea laterali

us(jue sub 2^ quarta parte pinnae dorsalis radiosae curvata, singiilis squa-

niis plus minusve ramosa; squamis <:orpore
,

geiiis operculisque cyoloïdeis,

vertice et nuclia et iuterdum ctiam pracopercuUuibiis infcrioribus ctenoi-

dcis , dcsuibus squaraaruin setifonnibus vertice nucbaque ercctis curvatis

jubam quasi efficieiitibus ; squamis lateribus 50 p. m. in serie longiiudinali ;

pinna dorsali parte spinosa parte radiosa non altiore longitudine basi 1-|.

circiter in longitudine dorsalis radiosae spinis gracilibus non fiexilibus

1» ceteris breviore, 2^ 3» multo, Ü" 4" nmlto brevioribus, 4* ceteris

longiore corpore plus duplo bumiliorc, ultima penultima longiore; dor-

sali radiosa convoxiuscula postice rotundata; pectoralibus acutiusculis 6 et

paulo, ventralibus acutiusculis radio 1° parum producto 7 et paulo, cau-

dali rhomboidea 4» circiter in longitudine corporis; anali parte radiosa

obtusa convexa spina 2a radio 1° duplo breviore crassa striata 4 in longi-

tudine capitis; colorc corpore supcrno dilutc viridescente , inferne argen-

teo; operculo supernc nuicula dill'usa cocrulca quasi subcutanea; pinnis

flavescentibus , ventralibus analiquc radiosa inferne late albidis, dorsali

spinosa fusco niarginata, pectoralibus medio dcnsc fusco arcuntis.
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B. 7. D. 11/23 vel 11/24 Crad. ant. simp!.;. F. 2/18. V. 1/5. A. ?/8

vol 2/J. C. 17 et lat. brev.

Habit. Bandjcrmasin , in fluviis.

Longitudo specimiuis unici 127"*.

Aanm. Deze soort is uiterst merkwaardig door hare schub-

vorming. De schubben van het geheele ligchaam, uitgezonderd

die van kruin en nek, zijn gladrandig (ongetand), terwijl daar-

entegen de kamschubben van nek en kruin de tandjes zooda-

nig ontwikkeld hebben, dat zij een borstelvormig aanzien er-

langen en door hunne gekromde rigting naar boven nek en

kruin een beborsteld of kort gemaand aanzien geven. De tand-

boratels bevinden zich bij mijn voorwerp ook aan de onderste

preoperkelschubben der regterzijde terwijl die der linkerzijde

gladrandig zijn. De soort staat overigens in verwantschap na-

bij Corvlua KnJdli CV., Corv'ma smet, CV. enz. doch is er nog

door meerdere andere kenmerken gemakkelijk van te onder-

scheiden.

LABYEINTHIEORMES.

Anahas oligolepis Blkr.

Anab. corpore oblongo rompresso , altitudine spinam dorsi !„, inter

et spiiiam ventialem 3». ad 3*, supra spinam analem 1"" 3j. ad S" in ejiis

loDgitudine, latitudiue (capite) IA. ad \^ in ejus altitudine; capitc obtuso

convexo 3^ ad 4 et paulo iu longitudiuc eüipoiis; altitudine capitis \^

ad 1^ in ejus longitudine; oculis diametro 4 feie ad 4 et paulo in longi-

tudine capitis, diametris l|.ad2 distantibus; linea rostro-frontali convexa;

rostro obtuso oculo broviore; maxillis aequalibus , superiore sub oculi di-

midio anteriore desincnte; deutibus maxillis pluriseriatis serie externa

eeriebus internis majoribus; dentibus vomeriuis anticis parvis aequalibus

in vittam brevem semilunarem, vomerinis posticis valde conspicuis infiguram

T formem dispositis; osse suborbitali, operculo , suboperculo interopcri'u-

loque dentatis , dentibus angulo cperculi et suboperculi elongatis; squa-

mis ctenoideis , lateribus 27 in serie longitudinali , 13 in serie transver-

sali; linea laterali singulis squamis tubulo simplice utroque latere poro

vel fovea munito notata sub spinis dorsi subpostieis interrupta ; pinnis

dorsali et anali parte spinosa parte radiosa liumilioribus spinis, anterio-

ribus 2 exceptis, subaequalibus
,
parte radiosa rotundatis corpore duplo cir-

oiter humilioribus; pectoralibus obtusis rotundatis 5 ad
5-J.,

ventralibus

acutis convexis 6J. ad 6^, caudali obtusa rotundata 4» ad
4.J-

iu longitu-
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(line corporis; colorc corpora superric olivacco vel profutule vii-idi inferne

auviintiaeo; vittis m.ixillo-pVaeopüvctiIiu'i et maxillo-intcropercnlari fusces-

centibns; Lvteribus vulgo vittis longitndinalibus dift'usis pvofimde olivaceis;

caudii busi piniiae maoula magtia rotunda nigro-fusi'a aetate provectiori-

bus minus conspiüua; pinnis dorsali , anali et caudali violaceo-vel auran-

tiaco-olivasceatibus , caudali, dorsali et anali radiosis junioribus auran-

tiaco, dorsali et anali spinosis nigro marginatis
;

pectoralibus mentbrana

aurautiacis apice frequenter fuscis.

B. 6. D. 17/Ö vel 17/9 vel 18/3 vel 18/9 vel 16/8 vel lR/9. P. 2/14

vel 2/13. V. l/j. A. 10/9 vel lO/lO vel 9/9 vel 9/10. C. 15 vel

16 et lat. brcv.

Syn. Ikan Betok Malaic

Ilaliit. Baudjerniasin , in aquis'dulcibns.

Lüugitiido 9 speoimiuum^ 82"' ad ll.^l"'.

Aanm. Het wordt meer en meer tot zekerheid, dat de zoete

wateren van den Indischen Archipel meerdere soorten van Ana-

bas bevatten. In 1851 reeds beschreef ik eene nieuwe soort

van Celebes onder den naam van Anabas variegatus , naar eene

teekeniiig, nagelaten door wijlen het lid der Natunrkundige

kommissie Torsten. De talrijke voorwerpen , welke ik bezit

van Anabas scandens CV. vertoonen onderling zoovele afwij-

kingen, dat ik vermoed, dat zij tot drie verschillende soorten

behooren. Een daarvan, Anabas viacrocejjJialus Blkr van Java,

is reeds in het 7e deel van het Natmnkundig Tijdschrift voor

JSTed. Indië beschreven. De onderwerpelijke soort is eene van

A?tabas scandens CV. zoowel als van Anabas macrocepkalus

Blkr verschillende, welke zich standvastig onderscheidt door

grootere schubben, waarvan er slechts 27 op eene oVerlangsche

rei gaan, terwijl de overige soorten minstens 30 schubben op

zoodanige rei hebben. Verdere kenmerken zijn gelegen in het

stompe bolle profiel en de groote staartvlek, doch deze ken-

merken zijn minder wezenlijk en in vergelijking met de andere

soorten niet zoo scherp op te vatten.

JPolyacantlius IlelfricJiii Blkr.

Polyac. corpore oblonge oomprcsso, altitudine o\ ad 3|. in cjus longi-

tudine, latitudiiie 2 fere in ejus altitudine; capite acutiuseulo
4-J.

ad 4». in

longitudine corporis, aeque alto circiter ac longo, poris notato ; ociilis

subposteris diametro 3| circiter in longitudine capitis ; lineis rostro-fiontali

declivi convexluscula, rostro-pectorali convexa; rostro oculo breviore;
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dcntibiis raaxillis serie externa sericbus internis longioribus, maxilla in-

feviorc antice 8 p. m. ceteris omnibus longioribus; dcatieulis praeopevcu-

laribus vix conspicuis; squamis ctenoideis, lateribiis 32 p. m. in serie lon-

gitudinali ; linea laterali sub pinnae dorsalis spinosae parte postcriore val-

de deflexa vel subinterrtipta , caiula rectiuscula; pinuis dorsuli et anali ra-

diosis valde acutis radiis longissimis corpore interdum vix vel non Im-

milioribus; pcctoralibus et caudali obtusis rotundatis 4 circiter in longi-

tudine corporis; ventralibus radio bifido producto peetoralibus longiore

;

colore corpore pinnisque violascente-viridi; dorsali analique radiosis at-

que caudali membrana iuter singulos radios venuia ramosa coerulescente-

violacea; ventralibus plus minusve aurantiacis.

B. 6. D. 19/11 vel 19/12 vel 18/11 vel 18/ 12. P. 1/11. V. 1/5. A.

17/11 vel 17/12 vel If/I2 vel 16/13. C. 16 et lat. brev.

Habit. Bandjermasiu, in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 112'" et 125'".

Aanm. Ik durf niet met zekerheid bepalen of de bovenbe-

schrevene voorwerpen tot eene eigene soort behooren. Zij zijn

zeker zeer na verwant aan Polj/acani/ms Hasseltii CV., doch

bij alle mijne voorwerpen dezer laatstgenoemde species gaat

de hoogte des ligchaams nog geene driemaal in zijne lengte en

is het ligchaam alzoo zeer aanmerkelijk minder slank dan bij

Tolyacantlms HelfricJdi. Grootere reijen voorwerpen van ver-

schillende grootte van Folyacantlms IlelfruJdi zullen eerst laten

beslissen of zij welligt slechts eene klimaatsverscheideuheid is van

Polyacanthus Hasseltii. Haren naam heb ik ontleend aan den

heer C. Helfrich , officier van gezondheid der 2e y. te Bandjer-

masin, aan wiens welwillende toezending hare kennis te dan-

ken is.

SILURÓÏDEI

Bacjrus gulio CV. Poiss. XIV p. 310. Blkr, Verh. Bat. Gen.

XXV Nalez. Ichth. Béng, p. 116.

Bagr. corpore subelongato vel elongato compresso, altitudine 4|. ad 5^

in ejus longitudine; capite acuto 4.i ad 4^ in longitudine corporis; altitu-

dine capitis 1| ad I^, latitudinc 1| ad 1^ in ejus longitudine; linea ros-

tro-dorsali capite declivi rectiuscula vel convexiuscula; oculis diametro 5

ad Gi in longitudine capitis, diametris 2 ad 3 distantibus ; scuto capitis

gramiloso
, granulis confertis, irregulariter collocatis, sulco longitudinali
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parte anteriore tantum diviso; orista intcrparïetali tripjona tlnplo «-iri-itcr

longiore qnam basi lata, dimidio basali granulosa granulis confertis, apice

glabra os interspinosum acutum granulosum vel glabrum attingente vel

subattingenf.e; rostro depresao acuto oculo juniovibus minus, adultis plus

duplo longiore, linea anteriore obtusa rotundata; dentibns maxillis pluri-

seriatis sctosis aeqnalibus, vomcro-palatinis pluriseviatis in vittnm scmi-

lunarem indivisam dispositis; cirris 8, nasalibus regionem postocularem
,

supramaxillaribus ventralcs vel analem, inframaxillaribns cxternis pecto-

ralis partem posteriorem, infraniaxillaribus internis spinam pectoralem

fere attingentibus ; maxilla superiore maxilla iiiferiore longiore; operculo

radiatim rugoso graniiloso ; osse scapulari acuto granuloso; linea laterali

simplice non fimbriata inferne porosa, rectiuscula; pinna dorsali radiosa

acnta corpore non vel vix bnmilinre, spina valida loiigitudine Ij- ad IJ.

in longitudine capitis, antice granosa, latcribus rugosa, postiee et antice

apice dcntibus bene conspicuis serrata; dorsali adiposa plus duplo ejus

longitndiuis a dorsali rudiosa reniota, capitc triplo circiter brcviore, mar-

gine anteiiare snperiore obliquo convcxo
;

pinnis peetoralibus acutis 1|.

ad
1-J.

in longitudine capitis, spina crassa spina dorsali longiore antice

granulosa lateribus sulcosa postice dentibus magnis 8 ad 16 serrata; ven-

tralibus angulatis oblique subtruncatis peetoralibus miilto brcvioribus;

auali anguluta non cmaiginata , vix vel nou altiore qiiam longa, dorsali

adiposa longiore; oaudnli profunde incisa lobis aeutis superiore longiore

4 ad 5 in longitudine corporis; colore corpore superne nigricante vel pro-

funde vel nitide viridi , inferne margaritaceo vel flavescente
;
pinnis roseo-

vel violascentc-vifidibas plus minusve fusco arenatis vel rubro tinctis.

B. 9 vel 10. D. 1/7. P. I/i vel l/O. V. 1/3. A. 4/lO vel 5/10 vel

5/11. C. 17 et lat. brcv.

Synon. Pcnnevisch Nieuli. Gcdenkw. Zee- en Lantreiz. p. 272 fig.

Pimelodns (juUo Biicb. Ham. Gang. Fiscli. p. 201, 379 tab. 23 fig. 66.

Barjre rjulio CV. Poi.ss. XIV p. 310.

Fliaeludus ahbraviatus K. v. II. apud CV. Poiss. XIV p. 311.

Bagrus ahbreviatus CV. Poiss. XIV p. 3ll. Cant. Cat. M^l. Fisb.

p. 255. Blkr. loc plur.

Bagre raccourci CV. ibid.

Bagrus ulbilahris CV. Poiss. XIV p. 308.

Bagre. a levres blanches CV. ibid.

Bagrus fuscus CV. ibid. p. 309.

Bagre brun CV. ibid.

Bagrus gulioidas Blkr. Verh. Bat. Gen. XXI Silur. batav.

Bagrus melas Blkr. iliid.

Bagrus SchlegdU Blkr. ibid.

Bagrus rhndopf.e.ri/gius Blkr. ibid.

7hpe keleti Indig. Pontic.

JSonaiora Bengal.
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Gulio Bengal.

Ikan Lunch Mal. et Sundan.

Habit. Bandjermasin , in fluviis.

Batavia, Cheribon, Banten , Javae inaulae , in niari , aquia

fluvio-marinis et in fluviis.

Calcutta, in flumiuc Hooghly.

Longitudo plus quam 50 speciiniuum 9 5'" ad 210'".

Aanm. Elders reeds heb ik mij verklaard over de zameutrek-

king der verschillende namen, onder welke deze soort beschreven is,

en hunnen grond hadden in de talrijke schakeringen in kleur

en gedaante, welke zich bij haar voordoen. Daar de soort eene

ruime geografische verbreiding heeft en langs de westkust van

Java in onnoemelijk aantal voorwerpen voorkomt , bevreemdt het

mij, haar onlangs eerst van Borneo en nog nooit van eenig an-

der eiland in den Indischen Archipel ontvangen te hebben.

Chaca hanJcanensis Blkr.

Chnp. corpore antice maxime depresso postice compresso, altitudine lO

ad 8|., latitudiue maxima 4 fere ad 35. in ejus longitudine ; ca])itö maxi-

me depi'CïSO 3|. ad 3>- in longitmliiii} corporis; latitudiue capitis 1 et paulo

ad li, altitudine 3 ad 4 in cju.s longitudine; oculis dinmetro IB circiter

in longitudine capitis ; scuto capitis glabro crista interparietali bvevissima

os interspinosum longissimnm acutum glahrum attingente; rostro linea

anterioie vaide obtusa; osse supramaxillari longe post os inteimaxillare

pioducto post oculum desinentc; maxilla supcriore maxilla inferiore mnl-

to breviovc; dentibus interniaxillaribus et iiifniniaxillaribns plnriscriatis

minimis, intermaxillaribus in vittam cnrvatam angulatam , iiiframnxillari-

hus in vittam seinilunarem dispositis; ovbita antice cirro duplice et fronte

paulo post oiulum cirro simplioe oculo vix vel non longioribus obtusis
;

naribus posterioribus longe ante oculos, naribus anticis tubulatis rostri

apice sitlsj ciiro laljiali utroque latere osse supramaxillari breviore; re-

gione maxillo-opcrculiiri cirris brevibus jduribus in seriem longitudinalera

dispositis; cirris inframaxillaribus 4 internis anticis sympbysi approxima-

tis angulura oris non attingcutibus, externis posticis post angulura oris

insertis angulum maxillae inferioris posterioreni subattingentibus; cirria

corpore nullis conspicuis; cute toto corpore glandulosa glandulis conspicuis;

linea laterali antice maxime conspicua elevata postice parum conspicua;

pinna dorsali 1" convcxa spina crassa radiis humiliorc antice apiccm

versus bidcntata postice glabra; peutorulibus spina latissima spina dorsali

longiore, superue carinata, inferno rotundata convexa , antice dentibus

sluribus serrata, postice glabra; ventrulibus obtusis rotundatis pectorali-

pbu longioribus 7 fcro in longitudiuo corporis; anuli 1" post iuitium doï-
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salis 2« insevta obtusa rotundata paulo altiorè quam basi longa ; doisali
2a etanali 2» cum caudali unitis radiis valde conspiciiis dorsali et anali
simplioibus; caudali postice roriindata radiis fissis mediis 6 circiter in lon-
gitudine corporis; corporc viojascente-riridi fusco nebnlato; cirris

Jabialibus inframaxillaribusqnc fusco et anrantiaco anmilatis; pinnis viola-
ceo-fuseesccntibu.s, dorsali 1', pcc-toralibus , ventralibus analique 1' fusco
reticnlatis, dorsali 2% caudali analique 2' fii.co oblique transversim subfas-
ciatis et reticnlatis.

B 7. D IV l/i. P. 1/4. V. 6. A 1'. 8. D 2'. 23 + C. 11 + A 2.

11= 45 vel D 2". 24 + C. 11 -t- A r. 12 = 47.

Habit. Bandjermasin, in fluviis.

Bunka, in fluviis.

Longitudo 4 speciniinum 68'" ad 134'".

Aanm. Ik beschreef deze soort reeds in Junij 1852 in mijne
Bijdrage tot de kennis der ichtliyolcigische fauna van het eiland

Banka (Nat. Tijdschr. N. Ind. III p. 455) naar het eenige mij

toen beschikbare defekte exemj^Liar. Sedert onving ik grootere
en beter bewaarde voorwerpen, zoodat ik de vroegere diagnose
thans lieb kunnen verbeteren en vollediger maken. Van Ckaca
lopïdoïdes CV. verschilt zij, behalve door andere kenmerken, door
door de afwezigheid van de onderlipsdraden en van de draden
op rug en zijden boven en onder de zijlijn.

CYPEINOÏDEL

JBarhus cmiblycephalus Blkr.

Barb. corpore oblorgo carr.presso , aUitudine 3 in ejus longiludinc, In-
titi.dine 3 fere in ejus altitudine; capite obtuso convexo 6 in longitudinc
corporis, aeque alto ac longo; latitudine capitis \\ ciroiter in eji^s longi-
tudinc; oculis diametro 3^ circiter in longitudine capitis, 1| in capitis
parte postoculari, 1' fere distantibus; linea rostro-dorsali ubique fcre
convexa vertice ad nuchara tantum vix concava; rostro valde obtuso sub-
truncato oculo multo breviorc non ante os prominente; maxilla superiors
maxilla inferiore longiore, mediocriter deorsum protractili, 3 in longitu-
dine capitis, sub oculi parte anteriore desinente ; maxilla inferiore s^ym-
pbysi non uncinata vix tuber.-ulata; rictu obliquo ; hibiis gradlibus tere-
tibus; cirris pupillam attingentibus labialibus maxillaribus vix longioribas;
operculo minus duplo altiore qnam longo margine inferiore rectlusculo;'
dentibus pharyngealibus uncinato-subcoclilcaribus 2. 3, 5: 5. 3. o, serie lon-
giore 2 conicis apicc ucuminatis; ossc scapulari obtuso rotund'ato; dorso
angulato antice valdo convexo vcutrc convexo altiore; squamis parte li-
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bera longitiulinaliter striatis, 35 vel 36 in linea laterali , 11 vel 12 in

serie verticali quaium 6 siipra lineam latcralcm; linea latcraü curvata

lineam rostro-caudalem attingente, singulis squamis tubulo simplice notata;

pinna dorsali acuta emarginata corpore duplo fere humiliore; spina dorsali

crassa dentibus raagniusoulis serrata , capite paulo longiore ,
paulo post biisin

ventralium inserta, apicc flexili, parte ossea 8 cireiter in longitudine cor-

poris; pinnis pei'.toialibus acutis ventiales non attiugentibus et ventralibus

acutis 6 et paulo, caudali lobis acutis 4 feie in longitudine corporis; ana-

li acuta emarginata dorsali non multo humiliore, multo minus duj.lo al-

tiore quam basi longa, radio simplice 3° cartilagineo ; cojore covpore su-

perne viridescente, inferue argenteo ; squamis dovso lateribusque basi vit-

tula transversa violascente; pinnis roseis vel flavescentibus ,
ventralibus

analique albescentibus, dorsali superne et caudali postice fuscescente mar-

ginatis.

B. 3.' D. 4/8 vel 4/9. P. 2/15. V. 2/3. A. S/5 vel 3/6. C. 7/17/7

(lat. brev. incl.).

Habit. Pengaron, Borneo austro-orientalis , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 290'"

Aanm. Na verwant aan Barhis erijtJiropterus Blkr, verscliilt

onderwerpelijke soort daarvan echter door veel boller profiel van

den kop, welke even hoog als lang is, door kortere voeldraden,

stomperen snuit, door een paar schubben meer in de zijlijn en

door een rei schubben minder boven de zijlijn, welke ook min-

der gebogen is, en voorts nog door lagere rugvin, minder ge-

wapenden en achter de basis der buikvinnen ingeplanten rug-

doorn, enz.

Ik ontving mijn eenig voorwerp van Pengaron , in zuidoostelijk

Borneo, gelijktijdig met eenige voorwerpen van Barhis erijthfo-

pterus Blkr.

TEYGONES.

Tnjgon undulata Blkr. Verh. Bat. Gen. XXIV Plagiost. p. 70,

Tryg. corpove disuifovmi , disco paulo longiore qnam alto, anticc acuto,

linea rostro-pectorali antice pracsertim concaviuscula; capite longitudine

2» cireiter in latitudine disci maxima; rostro acuto 4 fere in latitudine

disci, superne medio snlco longitudinali gracili; oculis diametro 5 ad 6

in longitudine rostri , diametvis ^ ad S». distantibus ; foramine temporali

trigono o'eulo majore; valvula nasali anteriore rictum non attingente, ciliia

valdc conspicuis; rictu sinuoso latitudine 3 cireiter in longitudine rostri

praeorali; velo postmaxillari superiore fimbriato; fundo cavitatis oris qua-

dri- vel quinque-papillato; dcutibus maxillis obtusis; dorso linea media et
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circa lineammeaiam granulis subcorjiformibus, grannlis actatc provectiorc
aetate juvenili numero multo majoribus; regione granulosa antice ad ros-
trum postice ad partem caudae liberam sese extendente; medio dorso tu-
berculis 2 vel 1 granulis multo majoribns; cauda disco multo loDgiore
vesfgio pinnarum nullo, basi spinnlis nullis sed post spinam longam spi-
nul.s minimis scabra; appendicibiis genitalibus pinnas Tcnt^ales non supe-
rantibus conicis non valvatis; colore eorpore superne profunde riridi vit-
tis latis flexuosis et maculis magnis polymorphis f„sco- vel nigricante-vio-
laceis, inferne albesJente; cauda fusco.vio]:iceo annulatn.

Synon. Ilcan Pareh kassi Mal. Batav.

Ilabit. Bandjermasin, in iliiviis.

Eatavia, Samarang , Javae insiilae, in mari.
Longitudo 5 speciminum 270'' ad 320'".

Aanm. Tri/go7t undulata is na vemant aan Trijgon narnah'
Eüpp. doch onderscheidt er zich soortelijk van door het golfs-

en nevelsgewijze gevlekt zijn van het bovenste gedeelte des lig-

chaams, doordien de ligchaamsschijf langer dan breed is, de
breedte van de bekspleet 3 maal gaat in de lengte van den
snuit voor de bekspleet, de lengte van den kop slechts 2^ maal
gaat in de grootste breedte van de schijf, de oogen kleiner zijn,

enz. Zij wordt tot meer dan 4 voeten breed en is te Batavia,

hoezeer niet dagelijks voorkomende, toch ook niet zeldzaam.

Scripsi Batavia Calendls JSfovemhris mdcccliv.



DERDE BIJDRAGE

TOT DE KENNIS DER

ICHTHYOLOGISCHE FAUNA

VAN DE

KOKOS-EILANDEN

Hr. P. ISIiEKSHLlËEt.

Nieuwe bezendingen van de Kokos-eilanden, mij geworden

door de welwillendheid van den lieer J. G. C. Eoss, zoon van

wijlen den lieer J. C. Boss, wiens verzamelingen mij aanleiding

gaven tot mijne eerste Bijdragen (1) tot de kennis der visclifauna

van deze eilanden, stellen mij in de gelegenheid, de kennis

dier fauna weder met die van eenige soorten te verrijken. In

het begin van December 1854 ontving ik van den heer J. C.

G. Ross een 24 tal vischsoorten van de Kokos-eilanden t. w.

1* Amphiprionichthys apistus Elkr. 8" Siilarins Hasseltii Blkr.

2'' Syrirtmeia brachio CV. 9'= ,, inelnnot-ephahis Blkr.

3 Chaetodon anriga CV. 10* ,, sumatriinns Blkr.

4'' „ ephippium CV. 11 Gobius cocoseTisis Blkv.

5" „ lineolatus QG. ~ Chac- 12* Plesiojis cocruleolineatns Uüpp.

todou lunatus Ehr. CV. 13* Poinacentrns cvanospilos Blkr.

6* Trachinotus mookalee CV. 14 . „ prosopotacnioïdes Blkr.

7^ Salarias ai'cnatus Blkr. 15* Pomaceutrus taeiiiops CV.

(1) Bijdrage tot de kennis der iclitliyoloo-ische fauna van de Kokos-ei-

liindcn. Nat. Tijdsuhr. Ned. Ind. 1)1. VII 1834 p. 36—48.

Over ccnige nieuwe vissclicu van de Kokos-cilandcn. Ibid p. 353—358,

VIII. 13
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16 Dascylliis arnanns CV, 21'= Rliombiis cooosensis Blkr.

17 Glypliisodon Rossii Blkr. 22 ,, pnnthcrians rJüpp. = Rbom-

13* „ iiniiüfionlntns CV. bns sumatramis Blkr.

19!= ^^ sordidus CV. 23- „ pavo Blkr.

20" Julis (Julis; Soulcijetii CV. 24 Oxybelus Braudesii Blkr.

Yau deze soorten zijn de met een ^ geteekende, ten getale

van niet minder dan 17, nienw voor de kenjiis der Kokos-ei-

landen. Daarvan bevonden zich nog niet in mijne verzameling:

AmpJdprionichtJiTfs apistus Blkr, Salarias arenaius Blkr, Salarlas

Jïasseltli Blkr, Jul'is [Julis) Soidei/eüi CV, RJwmhiis pavo Blkr

en Rhomhus cocosensis Blkr, welke soorten, met uitzondering

van Salarias Hasseltii Blkr en Jidis [Julis) Souleyeüi CV,

tevens nieuw zijn voor de wetenschap.

De bedoelde 17 soorten optellende bij de vroeger reeds van

daar bekend gemaakte erlangt men een cijfer van 61 soorten,

als het geheele aantal der thans van deze eilanden bekende visch-

soorten voorstellende t. w.

1 Apogon novemfaseiatus CV., Nat. Tijds<'hr. N. Ind. III p. 163.

2 Serramis hexagonatus CV., ibid. VI p. 191.

3 „ iirodelns CV., ibid. VII p. 39.

4 Mesoprion marginatus Blkr, ibid. III p. 554.

5 „ monostigma Blkr, Verh. Bi\t. Gen. XXII Perr-,

6 HoloccBtrum leo CV., Nat. Tijdsclir. Ned. Ind. VII p. 355.

7 „ poecilopterus Blkr, ibid. VII p. 356.

8 MuUoïdes flavolineatus Blkr, ibid. III p. 697.

9 Amphiprionichthys apistus Blkr, ibid. VIII p. 172.

10 Synanceia bracliio CV., Verb. Bat. Gen. XXII Sclerop.

11 Pentapus aureolineatus CV., Nat. Tijdscbr. N. Ind. VI p. 55.

12 Lcthrinus c 'Cosensi^ Blkr, ibid. VII p. 40.

13 Gerres acinaces Blkr, il^id. VI p. 194.

14 „ oyena CV., Verh. B^it. Gen. XXITI Sp.ar. Macn.

15 Chactodon aiiriga Forsk. , Nat. T. Ned. Ind. V p. 164.

16 „ cpbippinm CV., ibid. V p. 337.

17 „ lincolatus QG. ^ Cluietodon lunutus Ehr.,ibid. Vip. 322.

18 Platax B)er^ii Blkr, ibid. III p 758.

19 ,, teira CV., Verh. Bat. Gen. XXIII Chaet.

20 Pimelcptcrus altipinnis CV., Nat. T. Ned. Ind. III p. 727.

21 Trachinotus mookalce CV., Verh. B. G. XXIV, Makr.

22 Cïiranx Forstori CV., ibid. Nat. Tijd.chr. N. Ind. III p. 164.



— 171 —
23 Seriollchtliys hipinmilatus Bllcr, Nat. T. Ned. rn<l. VI p. 196.'

24 Amphrtcantluis hexagonatus Blki-, ibid. VII p. 41.

25 Acanthurus matoïdes CV., Verli. B. Gen. XXIII Touth.

26 „ triostegus CV., ibid.

27 „ relifer BI. , Nat. Tijdscliv. N. Ind. VII p. 42.

28 Mugil mnci-ocheilos Bikr, ibid. VII p. 43.

29 „ Rossii B!kr , ibid. VII p. 45.

30 Salarias arenatus Blkr, ibid. VIII p. 173.

31 „ Hasseltii Blkr, ibid. VIII p. 174.

32 „ mclanorepbalus Blkr, Verh. B. G. XXII Blenn.

33 „ quadiicoriiis CV?
34 „ stimatranus Blkr, Nat. T. Ned. Ind. I p. 256.

35 Gobius cocosensis Blkr, ibid. VII p. 46.

36 „ oplitlialmotaenia Blkr, ibid. VII p. 47.

37 Plesiops coeruleolincatus Riipp., ibid. IV p. 116,

38 Poniaccutrus cyaiiospilos Blkr, ibid. III p. 709.

39 „ prosopotaenioïdes Blkr, ibid. III p. 285.

40 „ taeniops CV., ibid. V p. 512.

41 Dascyllus aruanus CV., ibid. VI p. 108.

42 Glyphisodon biocellatus CV., ibid. IV p. 286.

43 „ Rossii Blkr, ibid. VII p. 48.

44 „ sordidus CV. , Verh. B. G. XXI Labr. Cien.

45 „ iinimaculatus CV., Nat. Tijdschr. N. Ind. IV p. 284.

46 Julis (Julis) Souleyetü CV., ibid. VIII p. 176.

47 Cheilinus diagrammus CV. :=; Spariis radintus BI. Scbn., Verh. B. G.

XXII Gh^dsch. Labr.

48 Scarus chlorodon Jen.

49 ,, Jenynsii B!kr.

50 „ mastax Rüpp., Nat. Tijdschr. N. Ind. VI p. 199.

51 Rhombus cocosensis Blkr, ibid. VIII p. 178.

52 ,, puntherinus Riipp. =: Rliombiis sumatramis Blkr, il,id. t 409.

Verh.' B. Gen. XXIV Pleur.

,53 „ pavo Blkr, Nat. T. Ned. Ind. VIII p. 177.

54 Saurus synodus CV., ibid. II p. 257. Verh. B. G. XXIV Cliiroc. etc.

55 Oxybelus Br.andesii Blkr, ibid., ibid. I p. 276, VII p. 162.

56 Muraena cancellata Richds., ibid.V p. 531, Verh. B. Gen. XXV Mur.

57 Gastrophysus implutus Blla* :=: Tetraüdon iaiplntus Jen.

58 Balistcs aculeatns BI., Verh. Bat. Gen. XXIV Balist.

59 „ vidiia Sdland , Nat. ï. Ned. Ind. III p. 565.

GO Alutavius laevis Cuv., ibid. III p. 304 , Verh. Bat. Gen. XXIV Balist.

61 üstracion cubicusBL, Verh. Bat. Gen. XXIV Balist. Ostrac.



DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTÏCAE.

SCLEROPAREI.

Amphphiokichthys Blkr.

Caput corpusque compressa. Dentes maxillis parvi pluriseriati,

vomerini palatinique nulli. Ossa suborbitalia
,

praeoperculmn

operculumque aculeata. Operculum et suboperculum exigua

membrauam bracliiostegam sexradiatam nou tegentia, Apertura

brancliialis ampla verticalis. Pinuae dorsalis et analis a cau-

dali sejunctae, dorsalis unica partein spiuosam et radiosam inter

emarginata. Pinuae ventrales thoracicae rudimentariae. Eadii

dorsales, anales caudalesque fissae; radii pectorales simplices

uniti. Spinae anales 2.

Aanm. De algemeene habitus van dit geslacht herinnert da-

delijk de geslachten Premnas en Araphiprion, de indruk van

welken habitus nog versterkt wordt door de doornen van onder-

oogkuilsbeen en kieuwdekselbeenderen. De schublooze huid en

de onafgebrokene zijlijn verbieden echter reeds bij den eersten

oogopslag het tot de Kamsclmbbige Labroïden te brengen, ter-

wijl een nader onderzoek ook aantoont, dat de onderste keelgats-

beenderen niet vereenigd zijn en het achterste onderoogkuils-

beeri zich tot nabij den bovenachterrand van het preoperkel uit-

strekt. Merkwaardig bij dit geslacht is het niet bedekt zijn van

het kieuwvlies door het operkel en ondcroperkel , welke, weinig

ontwikkeld, naar boven zijn teruggedrongen en het kieuwvlies

beneden zich gclieel vrij laten.

, liet geslacht behoort mijns inziens tot de Scleroparei en in

do nabijheid van Apistus, Aploactis en Miuous, van welke

liet echter door meerdere kenmerken en habitus nog aanmerke-

jiik verschilt.
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Ampld^nonicMliys apistus Blkr.

Amphiprioniclith. corpore oblonge vakle corapresso , altitudinc 2* ad

2|. in ejus longitudine, latitudine 3J. circiter in ejus altitudine ; cnpite

obtusissimo convexo Si. circiter in longitudine corporis, paulo altiore

quam lougo ; oculis diametro 4 fere in longitudine capitis; linea ros-

tro-dorsali valde convexa; vertico, fronte rostroque tuberculis conicis

osseis scabris; genis cirris brevibus villosis; rostro obtuso oculo bre-

viore; ossc siiborbitali anteriore oculo non vel paulo humiliore inferne

spinis 2 vel 3 deorsum postrorsum spectantibus spina posteriore anteriori-

bus longiore; maxilla superiore ramis lateralibus subverticaliter descen-

dentibus naaxillam inforiorem amplectentibus; dentibus maxillis pluriseiia-

tis parvis sed bene conspicuis; praeoperculo subrectangulo margine poste-

riore parce dentato , angulo dentibus 3 magnis spinaeformibus ; interoper-

culo postice spina postrorsum spectante; operculo parvo postice spitiis 2

planis obtusis; suboperculo marginem operculi inferiorem vix snperante
;

radiis membrana brancLiostega omnibus conspicuis nudis; cute laevi ale-

pidota regioue scapulo-thoracica decursuque lineac lateralis cii'iis brevibus

villosa; linea laterali parura curvata caudam attingente; pinna dorsali su-

pra angulum operculi posteriorem incipicnte, partem radiosam inter et

spinosam emarginata, parte spinosa parte radiosa humiliore spinis brevi-

bus mediis ceteris longioribus corpore plus quadruplo humilioribus, parte

radiosa obtusa convexa corpore minus quadruplo humiliore; pectoralibus

latis obtusis rotundatis capite duplo ciiciter brevioribus; ventralibus rudi-

mentariis spina brevi crassa radiis vix consj^icuis; anali dorsali spinosa

multo humiliore obtusa convexa; caudali obtusa rotundata 5^ ad 6 in

longitudine corporis; colore corpore aurantiaco-fusco dorso profiindiore;

capite corporeque ubique dcuse punctis irregularibus fuscis arcnatis; piu-

nis fuscis, pectoralibus ceteris dilutioribus.

B. 6. T). 8/14. P. 14 (omn. simplj. V. 1/2 vel 1/3. A. 2/12. C. 21

vel 22 (lat. brev. inclus.).

Habit. Ins. Cocos , in mari.

Longitudo 2 speciminum 36'" et 41'".

Aanm. De vorm van ligchaam en vinnen en zelfs de bewa-

pening van de onderoogkuilsbeenderen dezer soort doen dade-

lijk denken aan Premnas biacideaUts , doch de verdere bijzon-

derheden der organisatie doen de soort in de nabijheid van

Apistus en Minous brengen.

BLENNIOIDEI.

Salarias arenatus Blkr.

Salar. corpore elongato compresso, altitudine 7 et paulo in ejus longi-
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tuJine; capite oblique truncato 5». in longitudiae corporis altiore quarn

hito; altitudine capitis IJ ciiviter in ejus longitudinc; fronte obtusargula

rotundata; , oculis diametro 3». ciroiter in longitudine capitis; crista vel

tentacnlis occipitalihus nullis: tentaculis superciliari et nasali divisis subac-

qualibus ociilo brevioribiis; maxilla inferiorc utroqne latere canino conico

brévi; cute laevi; linea laterali curvata paulo post apicam pinnae pectoralis

desiuente; pinnis dorsali et anali cum caudali non unitis; dorsali partem

spinosain inter et radiosam profunde excisa, parte radiosa parte spinosa

altiore corpore humiliore; pcctoralibus obtusis votundatis 5 civciter, ven-

tralibus 8|- circiter, caudali obtusa rotundata 5> ad 5» in longitudine cor-

poris; anali dorsali radiosa paulo humiliore; colore corpore superne aureo

inferne aurantiaco-roseo; corpore maculis numerosis irregularibus violaceo-

purpureis variegato, spartiis iutcr niaculas dorso lateribusque YÏolaceo punc-

tatis; regione suprascapulari macula nigricante; capite aurantiaco viola-

ceo-purpureo maculato et dense arenato, regione postoculari vitta trans-

versa nigro-violacea, 'regione inframaxülari vittis aliquot purpureis
;
pin-

nis aurantiaiis, dorsali singulis spinis rsidasque maculis parvis 2 vel 3

fuscis, caudali singulis radiis maculis 5 parvis quadratis fuscis in vittaa

transversas seriatis.

B. 6. D. 12/15. P. 14. V. 1. A. 17. C. 17 (\at. brev. inclus.).

Ilalit. Ins. Cocos, in raari.

Longitudo specimii;is unici 62'".

Aanra. In liabitus en kleurteekening verwant aan Salarias

'Forsten CV., onderscheidt onderwerpelijke soort zich echter

daarvan door eenige bijzonderheden in de kleurteekening, door

de aanwezigheid van 2 hondstandcn in de onderkaak, door

minder afgeknot profiel, door aanmerkelijk geringer aantal rug-

en aarsvinstralen , enz. Salarias striatus CV. moet insgelijks eene

vcrv/ante soort zijn, doch deze is hooger van ligchaam, heeft

nekdraden doch geene ncusdraden, D. 12 v. 13/16. A. 18,

andere bijzonderheden der kleurteekening, enz.

Salarias HasseUil V,\\x, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 1 1850 p. 257

sec. figur. Hasselt.

Salar. corpore elongato comprcsso, aliitudine 7f ad 8 in ejus longitu-

dine; capite truncato rostro convexo 5| ad 6* in longitudiue corporis, al-

liore quam lato; altitudine capi.is Ij. civciter in ejus longitudinc; fronte

subrectangula rotundata; ociilis diametro 3 ad 3| i;i longitudinc capiiis;

ciista occipitali masculis elevata semiciliplica, feminis nulla; tentaculis su-

praci.iaii et 'nasali oculo brevioribus arborescentibus; maxilla inferiore ca-

niuis nullis; cute lacvij linea laterali ante apiccm pinnae pcc:oralJs debi'
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nente; pinna dorsali cuai basi ciiula!L-i unita, pavtcm radiosam intcvetspi-

nosam profunde eiuargiiiata, paito radiosa parte spiuosa vix ultiore cor-

pora humiiiore; pcctoralibus obtusis rniundatis 6 ad,6|., veiitralibus S| ad

9^, caudali obtusa rotundata 5| .ui G ia_longitudinc corpoiis-; anali dorsali

radiosa humiiiore; colore corpore superiie coerulescente-vel viola.scente-ro-

seo, iufcrne inargaiit;icoo-roseo , capite violaseente; dorso lateribusqne vittis 4

vel' 5 diffiisis iongitudinalibus fluvis vel luteis et insuper vestigiis fasuia-

ruin violaieanim transversaruin difFusis ; cauda plerumque punotis violaceis

lonyitudinaliter subseriatis; pinna dorsali violascente-fusca niasculis quam

.feminis multo profundiore, diiiiidio bnsali vittis obliquis diiFusis coerules-

centibus, superne coernleo marginata iufra marginem vitta duplica longi-

tudinali fusua et aurantiaca; j)ectoralibiis ventralibusque aurautiaeis; anali

feminis aurantiaca niasculis fuscesceute coeruleo et fusco profundiore mar-

girata; caudali feminis aurantiaca, masciilis fusca aurantiaco marginata

membrana iiiter singulos radios vitta longitudinali coerulescente-rosea.

B. 6. D. 12/23. P. 14. V. 2. A. 24 vel 25. C. 17 (lat. brev. inclus.)

Habit. Ins. Coeos, in mari.

Longitudo 18 speciminum 60'" ad lu5"'.

Aaum. Ik houd deze soort voor dezelfde, als die, welke ik

in liet eerste deel van het Natuurkundig Tijdschrift voor Ne-

derlandsch Indië beschreven heb onder den naam van Salarias

Hasseltii^ naar eene aldaar gelithografieerde schetsteekeniug,

door Van Hasselt nagelaten en genomen naar een voorwerp

van Tjilankanlian, aan de zuidkust van Banten, van het eiland

Java. Toen tot die ongekleurde schets beperkt, kon ik de be-

schrijving slechts daarnaar geven en de enkele daarin voorko-

mende oimaauwkeurigheden niet aantoonen, zooals bijvoorbeeld

de te groote hoogte van de eerste rugvin en het niet vereenigd

zijn der rugvin met de staartvin. De kleuren mijner voorwer-

pen van de Kokos-eilanden schijnen niet bijzonder goed be-

waard gebleven te zijn, zoodat eene herziening daarvan naar

versche exemplaren nog wenschelijk is.

Salarias quadrlcornis CV. moet na aan Salarias Ilasseltii

verwant zijn, doch bij deze soort gaat de hoogte des ligchaams

slechts 5i- of 6 maal in zijne lengte, bevindt zich een cir-

rus aan beide zijden van den nek, is het ligchaam met 8 paar

dwarsche bruine banden geteekend, heeft de aarsvin overlang-

sche banden, ontbreken de overlangsche banden des- ligchaams

,

enz. Indien de nekdraden niet standvastig bij alle inijue voor-
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werpen ontbraken, zou ik geneigd zijn, hunne overige geringe

verschillen te brengen op verscheidenheden of bewaringstoe-

standen van Salarias quaclricomis CV., -welke ook reeds bij de

Kokos-eilanden schijnt gevonden te zijn, althans indien Salarias

quadricornis CV? Jeu. uit de Zoölogie van de Beagle inderdaad

Salarias quadricornis CV. voorstelt.

LABROÏDEI CYCLÓÏDEI.

Jidis [Julis) Souleyetii Valenc. Poiss. XII p. 334<. Zool. Voyage

Bonite I p. 190. Atl. Poiss. tab. 6 fig. 2.

Jul. corpore oblougo compresso , altitudiiie -^l. circiter in ejus longitu-

(liue, latitudine 2 fere in ejus altituJine; capite acuto 4 circiter in lon-

gitudine corporisj altitudine capitis 1|- circiter in ejus longitudine; oculis

diametro 4*- circiter in longitudine capitis ; linea rostro-fiontali declivi rostro

rectiuscula fronte convcxa; labiis carnosis ; maxilla siiperiore maxilla infe-

riore vix longiore ante oculum desinente; deutibus maxillis conicis acutis

anticis 2 caiiinis superioribus inferioribiis longioril)U8; maxilla supcriore

angulo orig dente prominente nullo; squa isiateiibus 29 vel 30 inserielon-

gitudinali; linea laterali singulis squnmis tiibulo ramoso notata; pinnis dorsali,

liiiali ciudaliqne basi squamosis, dosali analique postice angulatis; dorsali ra-

diosa dorsali spinosa altiore corpore plus duplo liumiliore; pectoralibus acute

rotundatis 5| ciiciror, vcntralibus acute rotundatis 9 circiter, caudali postice

Jevitcr C')nvexa angulis acuta 6|. cnclicr in longitudine corporis; colore

corpore superne flavo inferne margaritaceo-rosco; fasciis medio corpore 2

cejihalo-caudaübus diiïusis lutcis; capite corpore vittiilis et maculis rubro-

violaceis variegato; rof>tro , opeiculis et vertice viitulis parcis; rostro antice

vitta transversa post angulum oris nares versus ciirvata; lateribus antice

vittulis transversis leviter curvatis; dorso , lateribus postice caiidaque ma-

culis rotundis sed jderisquó oblongis angulatis transversis in series 3 dü-

plices vel tiiplices loiigitudinales irregulares di-po.'-iiis; jiinna dorsali basi

et medio flava, inter fiavuin fatcia lata iindulati.n emarginata rubro-viola-

coa, supra flavuru roseo-rubra, margine supciiore dilute coerulea, superne

spinam 1™ et 3™ iiiter macula raagna lügra; pectoralibus roseis, apicem ver-

sus viohiccis , basi vitta transversa flnva; ventraÜhus rosei.s; anali basi ru-

bro-violacca, medio flava, iafcrne loseo-ruhra, ranrgii'.c iiit'eiiore dilute

coerulea; caudali flava, radiis niiixiina piirte rosea.

B. 6. D. 8/13 vel 8/14. r. ?/li. V. 1/5. A. 3/ » ' vel V'-'- C. 14 et

lat. brev.
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Synon. Girelle de Souleyel CV. Poiss. XTI p. 304. ZoöI. Voy. B.)mta

I p. mo. At.1: Pois-s. tab. G fig. 2.

ITahit. Ins. Ctcos, in niaii-

Longitudo spccimliii-i unici 111'".

Aanm. De besclirijviug van Jnlis Souleijeiü in de groote

Histoire naturelle des Poissons beantwoordt vrij goed aan mijn

voorwerp, ofschoon die der kleuren, door den ouderdom der

voorwerpen, welke de heer Valenciennes ter zijner beschik-

king had, veel te Avenschen overlaat.

Vergelijk ik mijn voorwerp met de bovenaangehaalde af-

beelding, dan kan ik aan de identiteit van beide soorten niet

twijfelen, doch die afbeelding laat nog veel te wenschen over,

vooral wat de kleuren aangaat, niettegenstaande Souleijet in

de korte aanteekening, die hij in de reis der Bonite van de

soort geeft, beweert, dat de kleuren zijner afbeelding beter

zijn dan de door den heer Yalenciennes opgegevene. Daar

de kleuren van mijn voorwerp zeer goed zijn bewaard gebleven

heb ik ze beter kunnen vermelden dan mijne voorgangers.

De soort was reeds bekend van Mauritius en Oewaoe.

PLEURONECTEOÏDEI

Mltomhiis pavo Blkr.

Rliomb. corpove ovali, aliitiuUne 2^ ciicitcr in ejiis longiiudine; capitc

non coinuto 4^ ciicitcr in longitudine corpoiis, aliiore quam longo; oculis

sinidtiis diametro 1^- ciicitcr (liütanti'jiis , (linnictro f) et paulo in longitudi-

ne cijii-j, infeiiore toto fero ante snpciiürem tito ; linea rostro-dorsali

ante oculos coiicava; rcgione interoculavi aniice alepidota; lictii cnrvato;

maxillis aequalibus, supeiiore 3 fere ïq longitudine capitis sub medio ccn-

li infeiioiis circitcr desincnte , infeiiorc aniice ohlique truncato ; dentibus

maxil'.is parvis intermaxillaribus inframaxillaiibus brcvioiibus subacqualibus

utroque latere p. m. 30; praeopeiculo obtusaugulo angulo rotuudato, niar-

giiic iiifeii'ue coiiCavo; sqiiamis latere oculaii ctenoïdtis , latere anopluhal-

iiio cyeloï.k-iH , latere oculaii 90 p. m. in seiie longitndinali ; Ünea laterali

anlioe eurvatnra valdc convexa flexura longitudine capiiis duplo (ircitcr

bicviore; pinuis, caudali exeepta , radiis omnibus siuipHcibus, dorsali et

anaü rotundaiis aliitudiue 4 ad 5 in altitudinc corporis; dorsali rostro

paulo supra oculum iiifeiiorcm iiicipiente; pectoraU siniitra acuta 5|- circi-

tur, dcxira obtusa 8 ci'citcr, vaudaÜ obtuïia snbrlioniboïdea rotundata G



— 178 —

circiter in longiiudiae corpoiisj vcntrali sinistra vontrüli dextra multo latiore

poctorali sinistra duplo circiter bre"V'iore; c Worc cori>ole pimiisquc latere oculari

pulclirc flavo-aurantiaco: corpore pimiisque occjlis iiumerosis mnjoribus et

niiioribus rotiindis, oblongis et irrcgulaiibus margaritaccis coeruleo-roseo

annulaiia, singiilis ocellis plerumque centro puncio nigricante-fusco auran-

tiaeo cincto; maculis iiisuper corpore praesertim magnis rotundij diffusis

fuscis quarum 5 vel 6 iu linea laterali; spaiiis inter ocellos maculasqtie fus-

cas puuctis parcis nigricaute-fuscis ; radiis pectorali sinistrafusco parce va-

riegatis; corpore latere anopbthaimo albido; pinnis pectorali ventralique

dextris auraniiucis immaculutis.

B. 6. D. 99. vel 100. P. sinistr. 12, dextr. 11. V. sinistr. et dextr. 6. A.

78. C. 1/1 .y.'.

Habit. Ins. Cocos , in mari.

Longitndo speciminis iinici 183'".

Aanm. Deze fraaije soort is verwant aan Jthornhm pan-

ilierinus Eüpp., voornamelijk wat kleurteekening betreft. Zij is

ecliter gemakkelijk herkenbaar aan liol profiel, verder van een

staande oogen, gedeeltelijk sclmblooze tusschenoogstreek, tal-

rijker scliubben en vinstralen, enz. In habitus en vlektee-

keniiig heeft zij nog meer van Rhombus argus CV. {Pleicronec-

tes argus BI. Ausl. Eisch. tab. 48) van de Antillen, doch de

mg- en aanvinstralen zijn er aanmerkelijk talrijker, vermits de

formule dier stralen bij Bliomhis argus Cuv. volgens Bt.och

zou zijn D. 79 A. 69. Jlliombus manciLS [Pleiironecies inancus)

heeft volgens de fraaije afbeelding van Bhoitssonet insgelijks

veel van de onderwerpelijke, doch de snuit heeft er een kegel-

vormig uitsteeksel, de oogen staan er verder van een en de

borstvin reikt er tot bijkans aan den staart. Dit laatste ken-

merk schijnt echter niet soortelijk te zijn, hebbende ik kor-

telings oiiwaard, dat de Avijfjes van lUiomhus iHintherltius Eüpp.

de borstvin der linkerzijde veel korter dan den kop hebben

terwijl deze vin bij de mannetjes soms tot nabij den staart

toe verlengd is. Vroeger slechts wijfjes van Rhombus panthe-

rimts Ptüpp. bezittende hield ik ze wegens de kortheid der

borstvin voor eene van Rhovibus pantlierinus Rüpp. verschillen-

de soort, welke in het 24.edeel Verhandelingen van het ]3ataviaascli

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en in het 1^ deel

van het Natuurkundig Ti.jdschrift voor Nedeiiandsch Indië
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onder den den naam van ühomhus snviatranus Blkr beschre-

ven is.

Rhornhis cocosensis Blkr.

Eliomb, corpore ovali, altitudine 2» c'iciter in ejus longitiuUac ; capite

non cornuto -11- circiter in longitudinc corporis, paulo altiore quam longo ; o-

culis sinistris diametro |. circiter distantibus, superiore non vel vix ante

inferiorcm promiiientj eoquo paulo majore, diametro 4 et paulo in longi-

tudiae capitis; liuca rostro-dorsali ante ociilos concaviiisciila ; regione inter-

oculai'i uniico alepidota; liciu curvato; maxillis subaequalibus superiore

2-|. circiter in longitudine cupitis sub ociili inferioris parte anteriore desinen-

te ; maxilla iiifeiiore antice oblique truncato, dentibiis maxillis parvis, iiiter-

maxiilaiibus inframaxillaiibus brevioribus anterioiibus posterioiibus majoii-

bus utroque latere 22 p. in., inframaxillaiibus iiiaequalibus utroque latere

p. nii 15; praeoperculo obtusangulo angulo rotundato niargiuc infereiiore

concaviusculo; squamis latere oculali ctenoïdcis, latere anophthalmo cy-

cloïdtis, latere oculari 45 p. m. in serie longitudinali; linea laterali antice

carvatura valde convexa flexura longitudine capi;is minus duplo breviore;

pinnis , caudali excepta, radiis omnibus s-implicibus , dorsali et anaji rotun-

datis, corpore quadruplo circiter humilioribus, anali dorsali \ix aliiore,

dorsali radii-i anterioribus radiis mediis vix breviuiibus, radio anteriore apice

rostri approximato, pcctorali tiiiistra acuta 7|. ,
pectorali dextra obtusa Set

paulo, caudali subrhomboïdeo-rotundata obtusa 5|. circiter in longitudine

corpovis, ventrali siuistra pectorali siuistra vix breviore; colore corpore

pinuisquc latere oculari umbriuo-viridescente , ocellis numerotis margaiita-

ceis coeruleo ciuciis, maculis ocellis majoribus sed parcioribus irregularibus

fuscis, pvinctisque majoribus minoribusquc fuscis numerosis variegatis ; la-

tere anophthalmo albido; pinnis ventrali pectoralique dextris flavcscüntibus

immaculatis.

B. 6. D. 77. P. sinistr. 13, dextr. 10. V. dcxtr. et sinistr. G. A. 59.

C. 1/15/1.

Ilabit. Insul. Cocos, ia mari.

Longitudo specimiiiij uiiici 82'".

Aanm. BJiomhus cocosensis staat in verwantschap tusschen

RJionibus paiitherinus Rüpp. en Rhbmhns lentiginosus Richds.

Zii onderscheidt zich van eersto-cnocmde door eeniirzins hol

profiel, minder ver van een staande oogen, minder talrijke rug-

vinstraleu enz,: van laatstgenoemde door verder vau een staan-
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de oogen, welke iu dezelfde vcrtikale lijn zijn gelegen, door

kleinere tanden, enz., en van beide en andere verwante soorten

bovendien en voornamelijk door hare groote schubben, waarvan

er bij de beide genoemde species 70 tot meer dan 80 op eene

overlangsche rei gaan.

Scrijasi Batavia CalencUs Decemhris mdccctjv.



VERGADERINGEN

DER

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.

BESTUURSVERGADERING,

GEPIOUDEN DEN 28^ DeCEMBER 1854, TEN HUIZE VAN DEN

HEEK De Bruijn Kops.

Tegenwoordig zijn de besturende leden de HH.

P. Bl.EEKEU, President

G. E. De Bruijn Kops.

P. Baron Melvilt. van Carnbee.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. A. De Lange, Sekretaris.

terwijl de heer P. A. Weitzel, kapitein adjudant van zijne

excellentie den luitenant generaal kommandant van liet Indi-

sche leger , als gast de vergadering bijwoont.

Worden voorgelezen

:

Ie. Brief van den heer Du J. A. C. Oudemans, van Lei-

den den ITn Augustus 1854, waarin bij zijnen dank betuigt

voor de hem bewezene onderscheiding door de benoeming tot

korresponderend lid der Yereenigiiig.

Aantrenomen voor berifft.O O
2e. Brief van het lid den majoor der genie Jkhr. T. J. II. Ge-

vers, van Batavia den 20^ December, verzoekende, dat hij na
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zijn aanstaand vertrek naar Nederland, tot zijne terugkomst in

In die, niet als lid beschouwd worde.

Wordt verstaan den naam van den heer Gevers van de

ledenlijst of te voeren tot na zijne terugkomst in ludië.

S''. Brief van den heer J. K. Hasskarl, van Tjipannas den 26^

December 1854, aanbiedende de resultaten zijner metereologische

waarnemingen, verrigt gedurende zijne reis van Peru naar

Makassar.

"Wordt besloten tot in het tijdschrift opnamen.

4e. Brief van het lid den heer F. Arriëns, mededeelende

,

dat hij te Ponorogo begonnen had eenen zelf op teekeneuden

windrigting- en windkrachtmeter zamen te stellen , doch door

zijne verplaatsing naar Sumanap dezen toestel niet heeft voltooid eu

zulks op zijne nieuwe standplaats hoopt te doen, zeggende hij

der Vereeniging de daarmede te verkrijgene waarnemingen toe.

De Direktie ziet met belangstelling deze meteorologische aan-

teekeningen te gemoet.

Overeenkomstig het verzoek van het lid den heer P. D. J. Van

DEii Panï bij monde van den president aan de direktie medege-

deeld, wordt besloten, zijn verslag over de kuituur en bereiding

van Indigo voor alsnog niet in het tijdschrift te plaatsen, dewijl

de schrijver een uitgebreider en vollediger stuk over dit onder-

werp bewerkt.

Door den heer De Brcijn Kops worden ter tafel gebragt,

twee exemplaren van petrefakten benevens een exemplaar van

versteend hout door den heer A. A. Woi/iekbeek te Bolang-

ilier verzameld.

Besloten tot plaatsing in het kabinet.

De verwezenlijking van het voorstel, door den heer Kra.ten-

BRINK in de vorige vergadering gebragt, betrekkelijk het doen

van meteorologische waarnemingen, op nieuw ter sprake gebragt

zijnde, schijnt der direktie, voor alsnog, aan zoo vele zwarig-

heden onderworpen , dat besloten wordt, dit voorstel voorloopig nog

i]i advies te houden en den voorsteller mede te deelen dat ter

gelegener tijd daarop zal worden teruggekomen.

Nadat bij algcmecne stemmen de betrekkingen van Penning-

meester en Sckretaris, en van liibliothekaris en Direkteur van
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't museum fakultaticf gesplitst zijn , worden , ter naleving van

art, 15 der wet, de stemmen van de nanAvezige leden, en die

van het besturend lid Rost van Tonningen (bij missive in-

gelvomen) opgenomen ter benoeming van een President, Yice-

president, Selcretaris, Bibliothelcaris , Iloofdredakteur, Direkteur

van 't museum, en Thesaurier, terwijl den sekretaris wordt op-

gedragen de niet aanwezige besturende leden uit te noodigen,

hunne stemmen ingelijks te Avillen inzenden.

De president herinnert der Direktie, dat het tijdstip waarop

eene algeraeene vergadering moet belegd worden, nabij is. Hij

noodigt de besturende leden uit om voor die gelegenheid bij-

dragen te leveren, of anderen daartoe op te wekken.

In die vergadering zal het bij de wet bepaald algemeen verslag

der werkzaamheden van de Vereeniging in 1854 worden gegeven,

tevens rekening en verantwoording worden gedaan van het gel-

delijk beheer en tot de benoeming van nieuwe leden worden

overgegaan.

Ingekomene boekwerken

:

The ludian Arnals of McJical Science a half-yearly joiiraal of practica Me-

dicine and Surgery No. III (aaugekoclit).

Tot kandidaten voor het gewone lidmaatschap voorgesteld en

aansrenomen de heeren 0. K. IIasskakt. en P. A. Weiïzel.

De Sekretaris,

G. A. De Lange.



BESTUURSVERGADERING,

GEHOUDEN DEN d^ JaNUARIJ 1855 TEN HUIZE VAN DEN HEER

Bleeker.

Tegenwoordig zijn de HH.

P. Bl.EEKER, President.

J. Groul.

P. J. MaIER, Dïrekteur van het Museum en Bibliothekaris.

P. Baron Meuvill van Carnbee.

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. A. De JjANGE , Sekretarls en Thesaurier,

terwijl de gewone leden de HH. J. J. At.tiieer eu O.

MoiixiKE de vergadering als gasten bijwonen.

De president deelt mede, dat de vicepresident de heer S,

H. De Lange door eene ernstige ongesteldheid ook thans we-

der verhinderd is de vergadering bij te wonen en drukt den

wensch uit, dat eene spoedige herstelling den waardigen onder-

voorzitter in staat moge stellen, zijne plaats in de bijeenkom-

sten der Yereeniging weder in te nemen.

Wordt medegedeeld de uitslag der stemming voor de vervul-

ling der verschillende betrekkiiigen bij het bestuur. Daaruit

blijkt, dat zijn herkozen voor het jaar 1855 tot

President, ... de heer P. Bleeker.

Vicepresident, ... // S. H. De Lange.

Hoofdrcdakteur, . . // P. Bleeker.

Direkteur van het Museum, // P. J. Maier.

Sekretaris, .... // G. A. De Lange,
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terwijl ter vervulling der betrekkingen van Thesaurier en

Bibliotliekaris voor liet jaar 1855 zijn verkozen, tot

Thesaurier, ... de heer J. Groll.

Bibliothekaris , . // // G. P. De Bruijn Kops.

De heeren GnoTJi, G. A. De Lange en Maier zich hun-

ne verkiezing latende welgevallen, wenscht de President het

bestuur daarmede geluk, terwijl hij zelf betuigt zich vereerd

te achten door zijne dubbele herkiezing tot voorzitter en hoofd-

redakteur. Hij brengt den bestuursleden zijnen dank voor het

in hem gestelde vertrouwen en zegt niet te aarzelen het joresi-

dium en de hoofdredaktie nogmaals op zich te nemen, lioezeer

dit, door zijn voorgenomen vertrek naar Nederland, waarschijn-

lijk slechts voor eenige weinige maanden zal zijn.

Worden ter tafel gebragt.

1°. Brief van het lid den heer J. J. Altheer van den

On Januarij 1855, waarin hij der vergadering bekend maakt,

dat het mineraalwater, hem in de bestuursvergadering van

12 November jl. ter scheikundig onderzoek aangeboden

,

niet voor het gew^enschte doel toereikend is, terwijl hij voorts

nog mededeelt, dat vele dienst-, en andere bezigheden hem belet-

ten om op de gewone vergaderingen populaire voorlezingen te

houden.

Yan wege de Direktie zal beproefd worden, om van het be-

doelde mineraalwater eene grootere hoeveelheid te verkrijgen.

Overigens is de Direktie teleurgesteld, dat de voorgenomene

populaire voorlezingen van den heer At.theer vooreerst niet

kunnen plaats hebben.

De heer Altheer neemt op zich, het mineraalw'ater van Banjoe-

wedan, door de zorg van den adsistent-resident van Banjoewangi

der Direktie toegezonden, te onderzoeken (Zie notulen der ver-

gadering van 18 November jl.).

2o. Brief van den heer Hasskarl, van Tjandjioer den

lil Januarij 1855, waarin hij zich bereid verklaart, oin naar

aanleiding van het verzoek der Direktie een artikel over de

Plantae .Tunghuhnianae voor het Tijdschrift te bewerken.

3o. Brief vau het besturend lid den heer Cornetjs de

VIII. 14
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Groot, waaruit blijkt, dat hij gemagtigd is, voor rekening

van liet gouvernement in te teekenen op een exemplaar van liet

Tijdschrift der Vereeniging, aanvangende met deel VI.

Aangenomen voor kennisname.

4<'. Eene bijdrage van den heer Blkeker, getsteld: Achtste

Bijdrage tot de kennis der ichthijologische fauna van Borneo.

Zoetwatervisschen van Bandjermasin.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

Wordt medegedeeld, dat het Museum verrijkt is met eene

keurige verzameling houtsoorten van het eiland Noesakamban-

gan, hetwelk de majoor der genie de heer Jhr. P. J. H.

Gevers der Vereeniging ten geschenke heeft aangeboden.

De heer Mohnike deelt mede, dat hij in der tijd van den voor-

maligen ad sistent-resident ter Oostkust van Borneo, den heer Von'

Dewat.t., vernomen heeft, dat een stam der 'Dajahs, genaamd

de Mogon, welke drie dagreizen boven Samarinda verblijf houdt,

eene zoetsmakende aardsoort tot voedsel gebruikt ; deze aarde ligt

2 palmen dik op den bodem eener rivier, welker oevers twee tot

drie honderd voeten hoog zijn.

Wordt besloten hierover den resident van Zuid- en Ooster-Af-

deeling van Ibrneo ter verkrijging van meerdere inlichtingen te

schrijven en hem tevens uit te noodigen, eene hoeveelheid van

die aarde der Direktie te willen doen toezenden.

Pe heer Mohnike , morgen Batavia zullende verlaten , wordt

uitgenoodigd , op zijne nieuwe standplaats in de Molukken de

belangen der Vereeniging te behartigen. De heer Mohnike

verklaart zich daartoe volkomen bereid.

Ingekomen boekwerken:

Het Eegt in NcJerlandscli InJic. Regtskuuilig Tijdschrift , Vijfde Jaarg. No.

8 (van de ricdaktie).

De SeJcretaris,

G. A. De Lange.



BESTU UllS VERGADERING,

GEHOUDEN DEN Ül-" JANUAllIJ 1855, TEN HUIZE VAN DEN

HEEK P. BaUÜN MeLVII.T, VAN CaRNBEE.

Tegenwoordig zijn de besturende leden de HH.

P. BlEEKEK, President.

J. Grolt,, Thesaurier.

G. P. De PliUIJN IvOPS, Bibliothekaris.

P. BaUON MeI-VIIJ, VAN Caunbee.

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. A. De Lange, Sekretaris,

terwijl de HH. J. J. Altheer eu D. L. Van Hattüm de

vergadering als gasten bijwonen.

Worden voorgelezen.

Ie. Brief van het lid, den lieer C. A. Granpré Molière,

van Batavia den 20q Jauuarij 1855, kennis gevende dat hij,

ten gevolge van zijn aanstaand vertrek naar Nederland, als lid

der Vereeniging wenscht af te treden.

Besloten, den naam van den heer Granpré Molière van

de ledenlijst af te voeren.

2e. Brief van den direkteur der kultures, van Batavia den

18q Januarij 1855, ten geleide van de rapporten van den

heer P. D. J. Van der Pant, nopens de kuituur en bereiding

van Indigo en over den invloed dier kuituur op de vrucht-

baarheid van den grond in de residentie Banjoemas.

Wordt besloten deze rapporten (zie daaromtrent de notulen

van 28 December a. p.) bij de besturende leden ter lezing te

laten rondgaan.

3e. Brief van den resident van Banjoemas, den heer Jklir
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Mr. H. C. Van dee Wijck van Baiijoemas den 16a Januarij

1855 begeleidende zijnen partikulieren brief, houdende aan-

teekeningen nopens liet vinden van goud in Tjilatjap, benevens

eenige monsters daarvan, met afschriften van rapporten betrek-

kelijk deze aangelegenheid van de heeren Junghuhn en Maier.

Wordt besloten den inzender den dank der Direktie voor

de toezending te betuigen , en gemelde stukken bij de besturende

leden ter roudlezing te zenden, om daarop later te beslissen.

De president noodigt besturende leden uit, om eenige nieuwe

desiderata te ontwerpen , ten einde die in het programma der

Yereeniging voor het jaar 1855 kunnen worden opgenomen.

Door de aanwezigheid van den heer Van Haïtuji wordt

op nieuw ter sprake gebragt, de verandering welke de klei bij

de suikerfabrikatie ondergaat. De heer Van Hatïum verze-

kert, dat de klei, door uitzoeting gezuiverd, niet hare vorige ei-

genschappen terug erlangt; hij doet overigens de toezegging

der Direktie eene hoeveelheid der tot kleijing gebezigde en

niet gebezigde klei te zullen zenden, ten einde die aan een

scheikundig onderzoek kunne worden onderworpen.

Wordt besloten, wegens overplaatsing naar Batavia van het

lid, den majoor der genie D. J. Uin.ENBECK, tot lid korres-

pondent ter Westkust van Siunatrate benoemen het lid den heer

L. H. Deelema5 , kapitein der genie.

Iniïekomene boekwerken:

De Gjinuastiek als volksouJerwijs voor allen bevattelijk gemaakt, door J. C. J.

Smits, 1845 8° (van den schrijver).

Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, onder redaktie van Dr. W. R. Van Hoë-

VELL 1851, Jaargangen 1851, 1853 & 1853 (van de redaktie).

Java bode. Nieuws-, Handels- en Advertentie blad voor Nederlandsch Indië No. 'JS

tot 104 1854 en No. 1 tot 7 1855 (van de redaktie).

Bro_martani. Javaausche Courant. Suerakarta 1854 (proefblad).

Tot kandidaat voor het gewone lidmaatschap wordt voorgesteld

en aangenomen de heer Jlir. Mr. H. C. Van dek Wijck, resi-

dent van Banjoemas.

De SeJcretarls^

G. A. De Lange.



BERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Aardbevingen in den Indischen Archijpel.

Te Poerworedjo en te AVouosobo is den 12en Oktober 1854

omstreeks lialf zes 's namiddags eeiie gevoelige schudding der

aarde waargenomen, welke, zoover kon worden nagegaan de

strekking liad vau het noordoosten het naar zuidv/esten.

(Java Courant 25 Oktober 1854.)

In den avond van den 9j1^ September werd te Ternate eene

zeebeving waargenomen, welke echter voor zooverre bekend geene

schade lieeft veroorzaakt.

(Java Courant 15 November 1S54.)

Den 22 Oktober waren te Padang eenige ligte schokken van

aardbeving waargenomen.

(Java Courant 25 November 1354-)

In den morgen van den 6'i November omstreeks 8 ure Averd te

Padang een ligte schok van aardbeving gevuld en had tegen

den namiddag een zware storm uit het noordwesten vergezeld

van stortregen geheerscht, die twee uren aanhield. ,

(Java Courant 30 December 1854.)

Den ISn en 21'-^ November waren te Amboina een paar

zachte aardbevingen waargenomen. De bewegingen waren alle

horizontaal, en de rigting van het noorden naar het zuiden.

Manado. Den S^^ Oktober Averdeu des voormiddags ten elf ure

te Amoerang ZAA^are schokken van aardbeving geA'oeld, als ook

den 3'ïn November des avonds omstreeks tien ure op dezelfde

plaatsen te Ratahan, en op den 2ieii dier maand des middags

ongeveer half een uur, eene circa tAvee minuten aanhoudende

beweging door de geheele Minahassa.
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Den 24en November, des namiddags tenl2|ure, had men te

Teruate eene hevige aardbeving gevoeld, die met eene vertikale

beweging begonnen, met eene liorizontale eindigde; ook door de

ter reede liggende schepen werd zij gevoeld; volgens sommige

waarnemers zou de schok drie minuten geduurd hebben; op Batjan

was dezelfde aardbeving gevoeld.

(Java Courant 3 Januarij 1855.)

Banda. In December worden weder eenige vrij hevige aard-

bevingen waargenomen, waardoor sommige gebouwen nog al

hebben geleden.

Manado. In November worden aldaar twee schokken van

aardbeving waargenomen.

(Java Courant 17 Pebruarij 1855.)

Verrigtingeu der mijningenieurs in Nederlaudsche Tndië.

Banha. De ingenieur C. De Groot, den O^n September op

Banka aangekomen, zoude naar de mijnen vertrekken. Den

15"! September 1854 overleed te Muntok de ingenieur 2e kl.

voor de mijnen P. E. H. Liebert.

Westerafdeeling Borneo. De aspirant ingenieur R. Everwijn

onderzocht het gebergte Tampi aan de Peniti-rivier. Aldaar

"werd kopererts in gedegen' toestand, doch in geringe hoeveelheid

gevonden. Voornamelijk kwam er koperglans of zwavelkoper voor.

(Java Courant 8 November 1854.)

BanJca. De ingenieur C. De Groot was den 6en Oktober naar

de mijudistrikten vertrokken, om proeven te nemen zoowel met

eene door hem uitgedachte methode van j)ntgraving in loopend

zand, door middel van eene ijzeren schaft, als met de smel-

ting van tinerts , ter bepaling der verhouding tusschen het ge-

produceerde tin en het verlies door wegwerpirig van stukken.

De methode van putgraving met de ijzeren schaft was deug-

delijk bevonden- In de praktijk stuitte zij nog op eenige lo-

kale bezwaren, die echter te overwinnen zijn.
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De aspirant ingenieur Akkemnga liad in September bij Tan-

jong Pimoedja een terrein gevonden, waarin in vroegeren tijd

een aanvang schijnt gemaakt te zijn met ontginning; uit den

bovengrond had hij veel erts van eene bijzonder groote kor-

rel gewasschen. Met den erts had liij in den bovengrond stuk-

ken gevonden van eene kwartsader, met tinerts van hetzelfde

uiterlijk voorkomen en dezelfde korrel in graniet.

Verder had hij iu een der takken van Soengei Rembang, als

ook in Jeboes ,* tinerts gevonden.

Ternate (Batjan). Den 3 Oen September was de ingenieur

ScHREUDER vau Ternate teruggekeerd naar Batjan.

Gedurende zijne afwezigheid had de voorman Dieudonné de

werkzaamheden voortgezet, bestaande in het schoonmaken van

het terrein en het opslaan vau een voorloopig gebouw voor

de kettinggangers.

Zuidooster-afileelincj van Borneo. De aspirant ingenieur Eant

had een onderzoek gedaan naar den toestand der kolenmijn

Oranje Nassau, en tevens de funktiën van administrateur der

mijnen waargenomen.

Wester-afdeeling van Borneo. De aspirant ingenieur Ever-

wijn was gereed met zijn rapport en daarbij behoorende kaai'-

ten van zijne laatste onderzoekingreis in Soekadana en op de

Karimata-eilanden.

(Java Courant 9 December 1854.)

Kopererts van Batjan.

Ternate. Op de noordoostkust van Batjan bij de rivier Kali-

reo was door den resident een stuk kopererts gevonden , het-

welk door den mijningenieur Sghreuder bij onderzoek, al-

hoewel onvoldoende met behulp der blaaspijp, bevouden werd

ruim 20 perct. zuiver koper te bevatten; de ingenieur had in

de formatie van den grond dezelfde bestanddeelen gevonden

als te Cornwallis, ter plaatse der kopermijnen. Een meer gere-

geld onderzoek zal later plaats hebben.

(Java Courant 3 Januarij 1855.)
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Antennar'nis Limlgreeni, eene niemoe soort van Banha.

Eenige dagen geleden ontving ik door de "welwillendheid'

van den heer J. J. Lindgreex, officier van gezondheid 1^ kl. te

Mmitok, eene soort van Autennarius, welke ik als nieuw voor

de wetenschap beschouw en ter eere van den toezender heb

genoemd.

Antennarius Lindgreeni Blkr.

Antenn. corpore ovuli comprcsso, altitudiiie 2| circiter in cjus lonfritudiue

,

latitudine 2j- circiter in ejus altitudine; oculis diametro 7 fere in longitudiue

maxillae superioris; rictii subverticali postrorsum dcscendente; maxilla superiore

5^ in longitudine corporis; dcntlLus acntis seriebus internis seriebus externis lon-

gioribns, intermaxillaribus anticis triseriutis posticis biseriatis, inframaxillaribiis

vomerinisque triserintis, palatinis biseriatia; tliiirmis dentalibus vomeriuis spatio

glabro lato a se invicem reraotis; thurmis palatinis thurmis vomerinis mnlto mi-

noribus iisque approximatis ; apertura brancbiali rotunda oculo multo majore-, cute

toto corpore spinulis plurimis bifurcatis cunspicuis valde scabra; capita superne

lateribusque et dorso antice tubcrculis osscis parvis seriatis ; fimbriis capite snperne

dorso, lateribus, ventre pinnisque parvis pr.rcis, capite inferne aliquot oculo

multo longioribus plus minusve arborescentibus ; radio rostro libero tuberculo

scabro apice rostri inserto 5 circiter in longitudine corporis, ajnce multifimbriato

fimbriis latis longis; pinna dorsali spinosa spina 1* libera obtusa antrorsum flexili,

spina 2* spina 1* duplo fere longiore maxilla superiore breviore membrana lata

paulo antrorsum flexili; dorsali radiosa analiqne rotunJntis altitudine subaequalibus,

dorsali anali plus duplo longiore; caudali obtusa rotundata 4 circiter in longitu-

dine corporis; ventralibus maxilla superiore brevioribns; corpore pinnisque rubris

violaceo-nigro reticulatis cellulis retis irregularibus plurimis oculo multo majoribus;

pinnis dimidio libero violaceo-nigro variegatis, caudali vittis 8 vel 9 transversis

imdulatis inaeqnalibus nigris; radio rostrali rubro et fusco annulato fimbriis nigro-

viülaccis.

B. 0. D. 2—13 (omn. fiss.). P. 9 (omn. simpl.) V. 5 (omn. simpl.) A. 7 (postic.

tautum simpl.) C. 9 (omn. fiss.).

llabit. Jiluntuk, Bankac in.sulae, iu mari.

Longitudo specimiuis unici.

Aanm. Deze Antennarius is het naaste verwant aan Anten-

narius urophtlialmus Blkr (Chironcctes caudimaculatus Kiclids.

nee llüpp.) en Antennarius notophthaltnus Blkr. Van deze beide

soorten heb ik eerstgenoemde beschreven ik mijne bijdrage tot

de kennis der iclithijologische fauna van Riouw (Nat. Tijdschr.

Ned. Tndic II p. 4SS). Toen nog niet in het bezit zijnde van
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de zoüloo-ie der reis vau de Erebus en Terror, was liet mij on-

bekend, dat dezelfde soort onder den E-üppellsclien naam van

Cheironectes caudiraaculatus door den heer Kichahdson was be-

schreven en afgebeeld. De heer Eichardsox houdt echter ten

onreo'te zijne Cheironectes caudimaculatus voor dezelfde soort als

de gelijknamige Rüppellsche. Zij is daardoor reeds er van te

onderkennen, dat er de bovenkaak niet, zooals bij de Eüppell-

sche soort, naar voren, maar naar achteren is gerigt en dat de

kleurteekening er aanmerkelijk verschilt en de staartvin veel-

reijige en veel talrijker oogen heeft. De soortnaam van den heer

EiciiARDsoN alzoo niet voor deze soort kunnende blijven be-

staan, als tot verwarring leidende, kan de door mij voorge-

slagene geschikt behouden blijven, hetwelk niet wegneemt dat

de soort toch door den heer Riciiaudson het eerst is bekend

gemaakt.

Antennarius Lindgreeni Blkr onderscheidt zich zoo wel van

Autennarius urophthalmus Elkr als van Antennarius notophthal-

mus Blkr door aanmerkelijk langere bovenkaak en daardoor

grootere bekspleet, alsmede door de lengte en talrijkheid der

snuitstraaldraden. Bovendien mist zij de kenmerkende groote

geringde rugvinvlek van Antennarius notophthalmus en de staart-

vinoogen van Antennarius urophthalmus, enz.

Nieuwe MollusJce)i van den Tndlschen Archipel.

Helix euchroes P/r. T. semiobtecte jieifonita, solidula, ohlique irrc-

guluriter striatii et sub lente miuutissinio granulata, nitidula, ruhello-ful-

va, fasciis castaneis et unica latiore candida ad suturam oruata; spira

regulariter coiiica, sui'suin lilaceo-rosea, apice acutiuscula; aiifi'. 7 nio-

dice convexi , sensini accrescentes, ultimus non descendens, subrotundatusj

apertura perubliqua, subrhonibeo-luuaris , iiitus griseo-albida
;

perist. te-

nue, extus castaneum, marginil)us callo tenui junctis , dextro late expan-

so et reflexiusculo , basali substricto, reflexo , cum columellari subverti-

cali, leviter arcuato, in laminaui triangularem, planam dilatato, angulum

formante.— Diani. maj. 36, min. 28, alt. 35 mill. (Coll. Gruner.J

Habitat in Archipelago indico.

(üeber Helix pileus Müll. and einige nahe verwandte I?orraen von

Dr. L. P. Pfeiffer Malokozoöl. BI. 1854 p. 57).
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ne.\ix suhosa Pfr. T. nmbilieata, convexe-Jcprcssa , solidiuscula, mi-
nute striatula et punctata, iinicolor castanea; spiru vix convexa, obtusa;

anfr. 5^ planiuseuli, serisiin accresceutes, ultiiuus influtas, iiiallcatus et

sulcis irregularibus subspiralibus sculptiis, latere aperturue opposito sub-

gibbosiis, antice non descendens, circa umhilicum mediocrerii, pervium

fiubcompressus et excavatus; apertura parum obliqua, lunaris , intus livida;

perist. simplex, uudique late expaiisuiri, marginibus vix coiivergeiitibus,

dextro perarcuato ,, basali leviter arciiatü, colinjielhu-i superae dilutato,

fornicato-reflexo. — Diam. ninj. 43, min. 34, alt. '22 niill. (Col). Gruncr).

Habitat in Archipelago indico teste Vi:ki:eaüx.

(Diiignosen neucr Ileliceën von Dr. L. P. Pfeiffer Mulokozoül. BI,

1854 p. 65).

Cassidula Gruncri P/r. T. siibpciforata , ovato-oblonga, solidula, longi-

tudinaliter niinute striata, sulcis spiralibus confcitis (prope suturam pro-

fundioribus, distantioribus) decussata, iiigru-fusca, saepe erosa; spira con-

vexo-conoidea, obtusa; sutura lincaris; anfr. fcre 5 convexiusculi , ultinius

\ longit. aequans, ovatus , busi subatteiuiatus, obsolete tuberculatus j

apertnra vix obliqua, semiovalis; pli<-a iiarictaüs 1 compressa, subtraus-

versa,- ]>lica columellaris paulo minor, illi parailelu; perist. simplex, mar-

gine dextro antice subcontracto, vix reflcxiusculo , intus paulo supra

medium unidcntato, colnmellari dilatato, tenui, subpateute.— Long. 7,

diam. 4». mill. Ap. .5 mill. lüni,'a, 1| lata.

Hab. in insul. Borneo (Gruner).

CNeue Auriculaceëu vouDr. L. P. Pfeiffer. Malokozoöl. BI, 1854 p. 42).

JPersonaliën.

Afgetreden als Lid der Vcreeniging wegens vertrek naar Nederland, de lieer

A. Granpré Molière, President van de fuktorij der Nederlandsche

Handelmaatschappij te Batavia.

Afgetreden als Lid der Vereeniging wegens vertrek naar Nederland, de heer

Jkhr. J, H. Gevers, Majoor der genie.

Overgeplaatst naar Batavia het Lid korrcspondent, de heer D. J. Uulekbeck,

Majoor der genie, R. M. "W. O.

Naar Borneo's AVestkust vertrokken, het Lid de heer Mr. A. Prins, Gou-

vernements Koniinissarii voor de AVestkust van Borneo.

Vertrokken van Batavia naar Ainboina, het Lid de heer Dr. O. Moiinikk,

Officier van gezondheid 1* kl. 11. O. N. L.

Vertrokken van Batavia naar Soerabaja , het Lid de heer Dr. J. IIartz-

feld, Officier van gezondheid 1* kl.

Bevorderd van Ingenieur der i^ kL tot Ingenieur der 1* klasse bij het

Mijnwezen in Ncderlandsch Indic, het Besturend lid de heer C. De
Groot.
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IHTÏJIEKSEL Ulï EEN DAGVERHAAL

EENEll IIEIS DOOK

MIDDEN-JA V A,

DOOR

jr. E':. TBcijjssiAKïiv.

Den 20" Mei 1854 aanvaardde ik raijue reis van Buitenzorg

(paal 39) naar Tjiandjoer (paal 74 1/4).

Van dezen weg, zoo algemeen bekend, valt weinig nieuws

te melden. Hij loopt meest klimmende, door vruclitbare be-

bouwde streken, tot Toegoe, de vierde poststation van Buiten-

zorg (paal 56), ter hoogte van ± oSOO', van waar men eerst meer

aanhoudend begint te kliannen, zoodat men geene paarden, maar en-

kel, en bij verwisseling 3 tot '3 spannen builels, tot het optrekken

van den wagen noodig heeft, tot op den Poutjak (hoogste punt)

van den Megamendoeng, tusschen paal 58 en 5.9. Dit hoog-

ste punt van den weg, op ± 4700' boven de zeevlakte ge-

legen , maakt tevens de scheiding uit tusschen Buitenzorg en

de Preanger-regentschappen. Het geheele terrein van Toegoe

tot den Pontjak is, met uitzondering van enkele warongs, geheel

onbewoond, en het benedenste gedeelte met eenige koffij tuinen

bedekt.

Van den Poutjak aan de andere zijde in gelijke mate weder

afdalende als men aan deze zijde opgeklommen is, komt men,

bij paal 61, aan de rivier Tjikoendoel, op ± 3600' hoogte, waar-

over eene goede houten brug ligt , en waar de sterke afhellingeu

VIII. ' 15
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van den Megamendoeng eindigen en door zachtere hellingen

van den Gedeli vervangen worden, tot dat men bij paal 64 te

Tjipannas aankomt, welke plaats op ± 3400' hoogte gelegen

is en waar hoofdzakelijk groenten, doch ook verscheidene, zoo

iu- als nitlandsche planten gekweekt worden.

Hooger op aan den Gedeh en Pangerangoh zijn ook proef-

tuinen aangelegd voor europesche en andere planten, uit

koudere klimaten, doch deze hebben, wegens de slechte gron-

den, en het, voor deze planten, ongunstige, vochtige klimaat,

op enkele uitzonderingen na, weinig bevredigende resultaten

opo'eleverd, hoewel te Tjipannas vele uitheemsche planten, die

in den plantentuin te Buitenzorg volstrekt niet tieren willen,

met goed gevolg gekweekt worden.

Aan den weg naar den krater van den Gedeh en den top van

den Pangerangoh, welken laatsten berg men geheel te paard kan

beklimmen, vindt men, te Tjiboddas, op ± 4300' hoogte, eene

Cinchona calisaija, met eenige Olea ' europaea aangeplant, die

aanvankelijk goed schijnen te slagen. Op 51/4 paal van Tjipan-

nas, ter hoogte van 5100', komt men te Tjiburrum, waar eene

pleisterplaats (een kleine tuin en een planken huisje, waarin

eene ijzeren kagchel) gevonden wordt. Op SV^paal, ter hoog-

te van 7700', is eene tweede pleisterplaats, Kandangbadak,

waar ook een kleine tuin is aangelegd,, en waar meermalen

huisjes gebouwd zijn, die echter steeds door de gloeijende

steenen, welke uit den krater van den Gedeh daarop geworpen

werden, zijn afgebrand.

In de nabijheid van Kandangbadak scheidt zich de weg

in tweeën, waarvan de een, naar den krater van den Gedeh, slechts

te voet, doch die naar den top van den Pangerangoh, te paard

kan af'>-elegd worden. Op den top van deu Pangerangoh vindt men

weder een' kleinen proeftuin, die aanvankelijk veel beloofde

,

doch door gebrek aan mest thans weinig meer oplevert. Ook

vindt men hier weder een planken huisje, met eene ijzeren

kaö-chel , hetwelk naar omstandigheden een goed nachtverblijf

aanbiedt. Daar de top des bergs komvormig is, zakt uit de

verhevene randen steeds water genoeg, om eene kleine beek,
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welke door het midden stroomt, te voeden, zoodat men steeds

het zuiverste drinkwater bij de hand heeft.

Doordien het water hier reeds op 190" Pahr. kookt, bij eene

luchttemperatuur van 40"— 63°, is het moeijelijk vleesch en groen-

ten ffaar te koken, wat dan ook niet als door stoom volbrao-t

kan worden.

Op Kandangbadak kookt het water op 196°, bij eene lucht-

temperatuur van 46° tot 6S°.

Op Tjiburrum heeft dit plaats op 2011/2°, bij eene luchttem-

peratuur van 45° — 76°.

En eindelijk te Tjipannas op 206°, bij 52° tot 80° luchttempe-

ratuur.

Van af de rivier Tjikoendoel vindt men weder rijstvelden

en wordt hier en daar, op de hellingen der bergen, veel tabak

en groente voor de markt van Buitenzorg, Batavia en Tji-

andjoer gekweekt, zooals kool, aardappelen, selderij, snijboonen,

uijen, doperwten, enz., terwijl men ook het hooger gelegene

gedeelte, tusschen den top van den Megamendoeng en de ri-

vier Tjikoendoel, wat sterk hellend is en waar geene rijstvelden ge-

vonden worden, van zijne bosschen begint te zuiveren, en

behalve met koffij , ook met tabak en groenten te beplanten.

Van Tjipannas loopt de weg, meestal dalende, door bebouw-

de streken, veelal rijstvelden en kampongs, totdat men te

Tjiandjoer tot op ± 1500' is gedaald. "Zoo hier als elders

wordt de aangegevene hoogte gerekend in rijnl. voeten en met

betrekking tot de oppervlakte der zee.

Daar deze streken vroeger reeds meermalen door mij bezocht

waren, had ik geene hoop, hier iets nieuws te zullen vinden

en haastte mij dus, verder te reizen.

21: Mei naar Bandoiig vertrokken. Bij paal 82 passeert

men de rivier Tjitaroem, om bij paal 115 Baudong te bereiken,

dat ± 2200' hoog ligt. Deze weg levert nog al vrij moeijelijke

passages op, vooral over de Tjisokan en Tjitaroem. Over de

eerste ligt eene amerikaansche brug, doch deze begint eerst

ver beneden het begane terrein, in de helling der rivieroevers,

zoodat men voor en na, een aanmerkelijk eind dalen en klim-
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men moet, daar beide oevers nagenoeg van gelijke hoogte zijn , en

de bedding der rivier ± 150' lager ligt. Even voor de Tjita-

roem moet men nog door eene kleine rivier Avaden , waarover

men echter bezig is eene amerikaansche brug te slaan. Over

de rivier Tjitaroem zelve vaart men met eene pont, uit vier

kanoos zamengesteld. Hare oevers zijn even steil als die

van de Tjisokan, zullende 360' bedragen, zoodat hier even

als daar, eenige spannen bufiels noodig zijn , om den wagen op

te trekken, terwijl bij het afrijden niet alleen de remschoen,

maar ook nog menschen behulpzaam. moeten zijn, om den wa-

gen af te laten. Vroeger was ook hier, door den voormaligen

regent van Bandong, eene brug over de rivier gelegd, die

echter spoedig door een' banjer (hooge vloed) is weggeslagen.

De weg van Tjiandjoer naar de Tjisokan is aan weerszij-

den meestal met rijstvelden en kampongs bezet, doch nadat

men deze' rivier gepasseerd is, verandert het terrein in eene

volkomene wildernis, metboomen, struikenen grasvelden, tot-

dat men de rivier Tjitaroem nadert, waar weder eenige kui-

tuur is doorgedrongen. Deze wildernis levert voor 'het eerst

eenige afwisseling in het plantenrijk op, vergeleken met de

meer westelijke streken, waartoe de gronden wel voornamelijk

het hunne zullen bijdragen. Deze bestaan uit eene zwarte vet-

te klei, en staan in den regentijd 'veelal onder water zoodat

ook alleen die planten daar welig tieren, welke tegen deze

voorwaarde bestand zijn en wel halve-moerasplanten kunnen

p-enoemd worden. Opmerkelijk is het, dat sommige zaaiplanten

bij uitsluiting in dergelijke gronden voorkomen, zooals Exa-

cum tricolor, Diceros longifolius, Crotallaria pilosa, Cansco-

ra perfoliata , Knoxia lineata, eiiz. waarvan de zaden meestal

zeer fijn zijn. Zoodra deze planten rijpe zaden hebben voort-

gcbragt, loopt het terrein onder water. De afgevallene zaden

worden echter in den modder zoo lang bew^aard, totdat het

water afloopt of verdampt, als waivneer ze in dien modder ont-

kiemen, in den droogcn tijd blocijcn en op nieuw zaden voort-

brengen, om hetzelfde lot als hunne voorouders te ondergaan.

De Gramineeën, Cijperaceeën, heesters en boomcn , welke in deze



— 199 —

gronden voorkomen, schijnen veelal moerasplanten te zijn. Zij zijn

althans bestand tegen overstrooming , en hoewel men er geene zware

boomen aantreft, bereiken toch sommigen, b. v. de Nauclea

macrophijlla, Colbertia speciosa, enz. eene aanmerkelijke hoogte, ter-

wijl het te vooronderstellen is , dat reeds vele der zwaarste boome]i

zijn uitgekapt. Het komt mij zelfs voor, dat op de meer verhevene

plaatsen of heuveltjes, vroeger ook de Tectonia • grandis (djati)

gevonden werd. Op eenige dezer heuveltjes vond ik eeiie fraaije

soort van aardorchidee met gele bloemen , aan eene bloemsteng

van 3' hoogte , welke zelfs eene nieuwe species van het geslacht

Eulophia schijnt te zijn. Exacum tricolor, Canscora perfoliata

en Knoxia lineata waren tot dusverre ook nog niet in den plan-

ten tuin overgebragt.

Het baart verwondering, dat zulk een fraai en vruchtbaar

terrein nog niet in kuituur is gebragt, daar toch de na-

bijheid van de rivier Tjitaroem, welker bedding daar ter plaatse

vrij diep is, de gelegeudheid aanbiedt, om deze gronden van

het overtollige water te ontlasten en minstens voor de rijstkul-

tuur zeer geschikt te maken. Zij zijn op — 800' hoogte ge-

legen.

De rivier Tjitaroem gepasseerd zijnde, rijdt men door Rad-

jamandala, dat eenigzins het voorkomen van eene buitenplaats

heeft en waar een w^cdana (distriktshoofd) gevestigd is, door

heuvelachtige en ongastvrije streken, berg- op en af, langs af-

gronden en kalkrotsen, die hier en daar prachtige gezigten

opleveren, voornamelijk daar waar de hooge, regtstandige kalk-

rotsen met groen geboomte en struiken als bekransd zijn.

Door de hulp van buffels, remschoen en menschen, nadert

men eindelijk het fraaije dal van Bandong, dat op een paar posten

van de hoofdplaats reeds eenen aanvang neemt en w^aar men

niets anders meer ziet als vruchtbare rijstvelden, hier en daar

door belommerde kampongs afgewisseld.

22 Mei, naar Lerabang , 9 palen van Bandong, ter hoogte

van 4100'. De weg kan geheel met den wagen afgelegd

worden.

Op geringen afstand van Bandong rijdt men door theetui-
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nen, die daarna door koffijtuinen vervangen, en langs den ge-

heelen weo- tot Lembaïig gevonden worden. Hoe fraai de daartoe

gebezigde gronden er ook uitzien, laat de koffijlieester toch

veel te weusclien over. Te Lembang is liier ook een koffijpel-

molen , waarin veel koffij verwerkt wordt.

De gronden in de omstreken van Lemabng zouden wel in

aanmerking kunnen komen bij eene eventuele uitbreiding der

kinakultuur. Zij bestaan uit eene dikke zwarte laag van vulka-

nischen oorsprong , hoedanige men in deze streken overal ter dikte

van meerdere voeten aantreft, en steken sterk af bij de roode,

minder vruchtbare gronden van Buitenzorg en sommige streken

van het Gedehgebergte.

In deze streken worden zeer goede aardappelen gekweekt, be-

nevens kool en andere groenten , voor het gebruik der Europea-

nen. De weinige konsumptie te Bandong en het moeijelijke

transport naar elders moedigen deze kuituur echter niet sterk

aan.

De nabijheid van den krater van den Tangkoebanprahoe

,

veroorzaakt er dikwerf een onaangenamen zwavelreuk.

23 Mei. Den krater van den Tangkoebanprahoe bezocht,

welke ± C200' hoog ligt. Men kan hem te paard beklim-

men en hij is slechts 4 palen van Lembang verwijderd.

Deze krater is nog altijd in werking en stoot met een oorver-

doovend geluid van ^ijn middenpunt eene schuinsche dampkolom

uit, in welks nabijheid een klein bekken met water gevuld

aanwezig is, dat nu stil was, doch op andere tijden koken zou.

Een weinig oostelijker ontwikkelt zich op den bodem des

kraters uit eene efl'ene oppervlakte ook een weinig rook , waar-

bij twee plaatsen, met zwavel bedekt, zigtbaar zijn, waarvan

dit laatste produkt in zeer fraage kristallen verkregen wordt

,

doch waarschijnlijk niet in groote hoeveelheden zal te bekomen

zijn. Buitendien is het afstijgen in den krater zeer moeije-

lijk en niet zonder gevaar, dewijl nog onlangs eeuige menscheu,

welligt door sterke ontwikkeling van zwaveldamp, daarin zou-

den gestikt zijn.

Aan de westzijde van den grooten krater, bevindt zich, zoo
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als iiekend is, nog een meer verhevene, kleinere krater, welke

mede rook ontwikkelt, doch evenmin als de westelijke top bij

de laatste eruptie in 18i6 veel geleden heeft, dewijl in en

op dien top , alles nog met Ericaceeëu begroeid is , zijnde aan

de oostzijde alles verbrand en slechts de stammen der dikkere

boomeu, half verkoold, overgebleven. Deze brand heeft zich

aan die zijde, door alle de direkt aan den krater eenen aan-

vang nemende valleijen, ten getale van zes en ter lengte

van ± 1/3 paal, uitgebreid, zonder de tusschen gelegene hoo-

gere ruggen in de nabijheid des kraters te verschoonen.

Aan den oostelijken rand des kraters heeft men een prach-

tig gezigt op de omliggende streken, dat enkel aan de west-

zijde door den meer verhevenen top des bergs zeiven gestuit

wordt. Ten noordwesten ontwaart men de reede van Batavia en

den hoek van Krawang; daaraan grenzen oostwaarts de Kra-

wano-sche vlakke landen. Bezuiden het oosten ziet men in de

verte de bergen Tjiremeh en Slamat, naderbij den Galoengoeng

en Tjikoeraij , terwijl nog meer op den voorgrond , zich van het

oosten naar en door het zuiden voordoen de Toengoel, Goen-

toer , Malebar en Putoewa , welke de zoo vruchtbare streek , van

het meer effene en met rijstvelden bedekte Bandong insluiten.

Het verhaal der inlanders nopens deze aaneengeschakelde

bergen luidt als volgt. De berg Toengoel is de oorspronke-

lijke boom , die afgebroken, slechts een' toengoel (afgeknotte boom)

achterliet. Uit zijnen stam werd de Taugkoebanprahoe (omge-

keerde praauw) gevormd, terwijl uit zijne vele takken de Boe-

rangrang (takken des booms) daargesteld werd.

De vegetatie op den Taugkoebanprahoe heeft veel overeen-

komst met die van het Gedeh- en Salakgebergte , hoewel de

reus van dit laatstgenoemde, de Liquidambar Altingiana (rassa-

mala) , die op den Gedeh en Salak de eerste plaats bekleedt , zoo

om zijne hoogte als kolossalen omvang en bruikbaarheid, hier

reeds geheel ontbreekt. De zich hier het meest voordoende hoo-

rnen zijn: Gordonia Wallichii (poespa), Podocarpus cupressinus,

(heuer djainoedjoe), eenige Quercus soorten (passan g) , Acronoda

punctata (puttagk), Tetranthera rimosa (hoeroe luheur) , Tetran-
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thera citrata (lemoli) en andere Laurineae, Mijrtaceae, Mclia-

ceae, Ericaceae enz.

Eene kompo^itee van Brazilië, voor ccnige jaren te Buiten-

zorg ingevoerd, was reeds tot op dezen berg overgewaaid en

in het Avild groeijende.

Hoewel ik niet veel nieuws op dit gebergte vond verza-

melde ik toch eenige species , welke in den plantentuin te Bui-

tenzorg nog niet aanwezig waren, zoo als Adenosma uligi-

nosum en uit den tuin van den heer Ppilippeau te Leinbang

eene Cineraria petasites, uit Europa overgebragt, welke eene

fraaije sierplant voor den tuin van Tjipannas zijn zal, dewijl het

mi] vergund werd eenige stekken daarvan te nemen, die de

reis naar Buitenzorg in goeden staat hebben afgelegd.

Men vindt te Lembang ook lagen van ijzererts, welke ech-

ter, volgens de verklaring van deskundigen, te weinig ijzer be-

vatten om met voordeel bewerkt te kunnen worden. Is het

niet wel mogelijk, dat de fraaije gronden, waarop de koffij niet

tieren wil, eene overmaat van ijzerdeelen bevatten?

Bandong heeft een heerlijk klimaat , doch het is er zeer

vochtig. Het wordt er des morgens om 8 a, 8I/2 uur eerst

goed dag, daar het tot zoo lang onder eene wolkenmassa

bedolven ligt, zoodat men van het gebergte, over de ge-

heele kom, geen land, maar slechts eene zee van wolken ont-

waren kan.

Nog denzelfden dag keerde ik derwaarts terug.

24 Mei. Na het verzamelde, zoo van zaden als planten en

herbarium voor de verzending naar Buitenzorg gereed gemaakt

te hebben, vertrok ik naar Garoet, en had nu nog gelegenheid

om de uitgestrekte rijstvelden in het Bandongsche te bewon-

deren. Bandong is de voorraadschuur van rijst van alle aan-

grenzende plaatsen, terwijl nog een groot gedeelte naar Batavia

en elders kan worden uitgevoerd.

De eerste 13 palen, of tot paal 128, volgt men den groe-

ten postweg, als wanneer men regts daarvan afwijkt, zich te

Tjitjalengka, halverwege Garoet, waar eene passangralian is,

wat versterkt, en dan verder, nog steeds door onafzienbare
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rijstvelden , tot aan het gebergte ]\Iandela\vangi over ecu vrij

goeden weg voortrijdt, welke laatste, dit gebergte in alle rif-

tingeu bergop en bergaf doorbrekende, wel zeer schoone na-

tuurtooneelea aanbiedt, doch ook soms veel onaangenaams op-

levert. Door de steile wegeu en afgronden, welke men tcpas-

seren heeft, komt men met veel moeite, door behulp van

buffels, remschoeu en menschen, eindelijk aan de andere zijde

van dit gebergte en daalt nu zacht neder in een dal, even

vruchtbaar en met rijstvelden overdekt, als dat men zoo even

verlaten heeft. Na ook dit dal gepasseerd te zijn gaat men

langs het Agong-gebergte en vrij digt langs den Goentoer.

Het mulle zand dat, uitgeworpen door den Goentoer, hier liein-

de en verre verspreid ligt, maakt den weg vrij moeijelijk, zoodat

men hier door 4 paarden en 6 bufl'els met moeite opgetrokken

wordt. Dit uit den Goentoer geworpen zand, dat op zich zelf zeer

schraal is, maakt de omliggende streken echter zeer vruchtbaar

indien het, met den oorspronkelijken bodem, die uit roode

aarde bestaat, vermengd wordt. Vooral heeft dit eene goede

uitwerking op den tabak, die hier dan ook met goed gevolg

wordt aangeplant.

Weder in de vlakte nedergedaald zijnde, komt men voor de

derde maal in eene vruchtbare streek , met rijstvelden be-

dekt.

De hellingen van den Goentoer maken hier echter een groot

kontrast met de bebouwde lauden, daar. die zonder de minste

vegetatie, tot aan den weg afdalen en het voorkomen hebben

van eene pas uitgeworpene massa steenkolen, terwijl andere

hellingen, door het afspoelen van welwater als met modder

bestreken uitzien.

Eindelijk nadert men Trogong, eene distriktshoofdplaats, waar

eene passangrahanis, 2 paal van de rivier Tjimanoek, welke levens

de scheiding van Bandong met Limbangan uitmaakt. Deze

rivier gepasseerd zijiide heeft men nog slechts I/2 paal tot

Garoet (40 palen van Bandong) , de zetel van den regent van

Limbangan, af te leggen, waar ik tegen den avond aankwam.

Garoet, zoo als in de wandeling het regentschap Limbangan
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genoemd wordt , is liet kleinste regentschap der Preanger en op

± 2200' hoogte gelegen. Aan de oost- en zuidzijde is het ge-

heel door bergen ingesloten, doch in de benedenlanden vrij wel

met rijstvelden en kampongs bebouwd.

Het klimaat is aangenaam en men vindt er heerlijke oranje-

appelen, waarvan door den regent 800 iDoomen waren aange-

plant, die reeds alle vruchtbaar waren. Ook andere vruchtenen

groenten zouden hier goed voortkomen.

Naardien hier in de binnenlanden geene logementen bestaan,

logeert men uit noodzakelijkheid bij de regenten, waar men

steeds zeer gastvrij ontvangen Avordt.

Daar er geene kwestie is in de bebouwde landen iets zeld-

zaams uit het plantenrijk te vinden, moet men voor dit

doel steeds zijne toevlugt tot liet gebergte of de oorspron-

kelijke bosschen nemen, waar de vernielende hand des men-

schen nog niet is doorgedrongen.

25 Mei begaf ik mij dan ook weder derwaarts en wel naar

den Telagaboddas, 16 palen van Garoet, waarvan men 10

palen met den wagen kan afleggen , tot de passangrahan Mana-

sehdah, van waar men door eenige koffijtuinen en vervolgens

door de oorspronkelijke bosschen, te paard, de overige zes pa-

len , tot aan den Telagaboddas (wit meer) opklimt.

Het is een verrassend gezigt, hier midden in het hoog ge-

bergte, een meer van eene witachtig-groene kleur en vrij groe-

ten omvang aan te treften. Het wordt rondom door min of

meer hooge bergtoppen ingesloten, en heeft enkel aan de

noordzijde eene kleine uitwatering, terwijl de eigenlijke kruin

zich ten westen verheft , hoewel deze niet zeer hoog boven den

waterspiegel verheven is.

De steile wanden zijn rondom begroeid met Agapetes vnrin-

giaefolia, hier huhbulkatjuh genoemd, Gaultheria punctata (gan-

darassa), Ehododeiidron retusura,_Mijricajavanica, Acronoda punc-

tata, Pharsellanthus multiflorus (sehreli goenoeng), Imperala Koe-

nigii (alangalang), Pilices, Lijcopodiaceae enz. enz.

Men kan het meer oostelijk omwandelen, over rotsblokken

en door Tliibaudia-struikeii , waar door rhinocerossen de weg ge-
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baand is, tot in het zuiden, waar de wand te steil wordt

en waar vroeger nog eenige werking van den vulkaan zigtbaar

was, welke nu evenwel geheel is verdwenen. Slechts ontwaart men

aan den oostelijkeu rand nog sporen van werking , zoo door het

opborrelen van het water in het meer (den krater) zelf, als door

het uitstooten van een weinig zwaveldamp en het sublimeren van

zwavel aan de oppervlakte in den rotswand van het meer. Ik

maakte van het vlol, zamengesteld uit drie kanoos, waarop

eene bamboezen vloer, een linnen verheraelte en eene zitbank,

gebruik, om de terugreis over iiet meer te doen, wat eene ge-

noegelijke vaart zoude kunnen genoemd worden, ware het niet

,

dat het schitterende van het zwavelwater de oogen te zeer aan-

deed, en een ondragelijke zwavelreuk de ademhaling bemoeijelijkte.

Men kan hierbij nog ter jagt varen, dewijl een paar soorten van

wilde eenden, zich op dit meer ophoudt. De eene soort schijnt

de gewone blibies te zijn, die ook in de benedenlanden voor-

komt, doch de andere, die grooter en anders geteekend is,

wordt anawadak genoemd, en schijnt enkel in het gebergte te

huis te behooren. Yan deze soort waren er echter slechts zes

te zien. Het meer zoude 6I/3 vadem diepte en eenen omtrek

van 407 roeden hebben. Er is geen spoor van visschen of eenig

ander levend wezen in aanwezig, zoodat het vreemd schijnt,

dat de eenden zich hier veel ophouden.

Bij den terugtogt maakle ik nog eene afwijking van den

weg, naar Padjagalan, hetwelk aan de oostzijde van, doch verre

beneden, het meer gelegen is, waar zich soms gassen schijnen

te ontwikkelen, die eene doodelijke uitwerking hebben, althans

verhaalde men mij, dat hier wel eens lijken van verschil-

lende dieren , zelfs eens van een' rhinoceros
,

gevonden zijn.

Ik vond er het skelet van eene wilde kat (matjan tjongkok)

welker gebeente zuiver nitgebleekt, en waarbij nog slechts een wei-

nig haar te vinden was. In de nabijheid daarvan lag nog het

haar van eenen wilden hond (adjak), waarvan al het gebeente

Terdwenen was. Verscheidene doode kevers en vlinders werden

ook in den omlrek gevonden. De plaats gelijkt eenigzins op

eene solfatara, daar sommige steenen een wit en zwavelachtig
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aanzien hebben. Er was ecliter geen spoor van dampen waar te

nemen; de liond, die bij ons rond liep, oiidervond geen' den

minsten hinder in zijne ademhaling.

Pohinocerosscn zijn hier in menigte, zooals blijkt nit de door

hen gebaande wegen, welke met hunne uitwerpselen als bezaaid

zijn. In den verschen mest vindt men gemeenlijk een paar

eener zeer groote soort van kevers, "welke ik nergens elders

aantrof.

Het plantenrijk leverde hier weinig verschil op ïnct dat op

den ïangkoebanprahoe , doch ik vond enkele planten , welke ik

elders Jiog niet had aangetroffen, Avaaronder eene fraaije Cijra-

bidiumsoort, die met zijne lange afhangende bloemtrossen en

schoon gekleurde groote bloemen, nog al menigvuldig parasi-

tisch voorkomt; eene Lepidagathis met groote Avitte bloemen;

eene Porana elegans, die met zijne lange bloemtrossen en veel-

vuldige klokvormige witte bloempjes eene ware sierplant wor-

den kan; nog eene fraaije Aeanthacee, benevens een paar bran-

dende Urtica , Clematis, enz.

• 25 Mei van Garoet naar den Goentoer. Ik reed met den wagen

terug naar Trogong, van daar twee palen te paard door bebouw-

de streken en kanipongs, totdat wij de streek naderden, waar

weinig of geene vegetatie meer voorkomt, en de lavabrokken en

de steilte des bergs beletten verder van de paarden gebruik te

maken, zoodat wij de voetreis aan de z. o. zijde des bergs,

die 4 palen lang zoude zijn, begonnen. In den beginne be-

stond onze weg uit fijn zand , dat echter zoo mul opgestapeld

is, dat het onder den voet wegschuift. Hier en daar vindt men

kleine en groote steenen en soms geheele rotsgevaarten, die

nit den krater geworpen en derwaarts geslingerd zijn. Hoe

verder men komt, des te steiler en moeijelijker wordt het

klimmen, daar de ronde lavabrokken, die veel naar uitgebrande

steenkolen gelijken, in het mulle zand geen vast steunpunt voor

den voet aanbieden. Voorts zijn die brokken zoodanig op-

gehoopt en wordt het terrein zoo steil, dat men niet meer weet,

waar den voet te zetten, daar men bij elke schrede bijna

evenveel terngglijdt als men voorwaarts kwam. Men zoekt
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daarom, zooveel mogelijlc , hier en daar een rotsblok te bereiken,

dat door eigene zwaarte diep genoeg in de lava gezakt is, om

een vast steunpunt aan te bieden, om daarop gezeten wat uit

te rusten. Ik wanlioopte reeds den top des bergs of zijnen

krater te zullen bereiken, doch de hooge streek, waarin wij

thans verkeerden, herstelde spoediger onze krachten, dan dit

meer beneden het geval zoude geweest zijn, zoodat wij ein-

delijk, soms op handen en voeten over de scherpe steenen voort-

kruipende, zeer vermoeid, den krater bereikten, die niet op

den top des bergs, maar eenige 100 voeten ten oosten van,

en beneden dien top, gelegen is. Daar de lucht niet helder

was , door gedurig voorbij drijvende wolken en de ontwikkeling

van digte zwaveldampen uit den omtrek des kraters, w'as deze

slechts uu en dan even te zien, en leverde Aveinig indrukwekkends

op, daar hij geheel uitgebrand en enkel rondom, aan zijnen boven-

sten rand , nog hier en daar een weinig rook , uit kleine spleten,

uitstoot. Ten westen van den krater , tusschen dezen en den top

des bergs, loopen verscheidene regtlijnige spleten, van z. naar n.

die gedeeltelijk den rand des kraters snijden , en zelfs verder dan

die noordw^aarts loopen. Zij zijn hier en daar pas even zigt-

baar, doch op andere plaatsen meer dan 6 voeten breed, alle

rook en zwaveldamp ontlastende. Een groot gedeelte van dit

terrein is door het vuur geheel ondermijnd, en zelfs daar, waar

geene spleten zijn, zeer heet en op sommige plaatsen met zwavel

bedekt, die daar als uit den bodem schijnt te vloeijen. Van de-

zen w^estelijken rand des kraters verheft zich de bodem lang-

zaam over het nu werkzame gedeelte, om al spoedig in een'

bijna regtstandigen muur van den top des bergs over te

gaan.

De top des bergs is geheel kaal en in rust, heinde en verre

met lava overdekt, die over het geheel een zw\a,rtachtig aanzien

heeft, doch op sommige plaatsen pikzAvart is en naar steen-

kolen gelijkt, w^aarop geene de minste vegetatie bestaat. Aan

de noordzijde is de berg echter nog begroeid en schijnt daar

enkel eene uitstrooming van heet water te hebben plaats gehad,

die de vegetatie hier en daar gedood heeft. ,
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Aan de zuidoostlielling des bergs vloeit steeds heet water

uit vele spleten af.

Bij het opstijgen zogen wij in eene z. w. rigting , tegen

eene der met vulkauisclie ascli bedekte berghellingen , een'

rliinoceros zich in de zon koesteren. liet spoor vanwaar hij

was gekomen was zeer duidelijk in het mulle zand, zigzagsgewijze,

afgedrukt.

Het afdalen des bergs was voor de iulanders bijna nog

moeijelijker dan het opstijgen, dewijl hunne voeten bij het be-

klimmen, op de scherpe lavabrokken, reeds zeer gewond wa-

ren en nu door het verschuiven van zand en steenen, dat eene

sterke wrijving veroorzaakte, nog veel meer beleedigd werden.

Wel hadden sonmaigen zich van laarzen voorzien, doch hier-

mede niet kunnende loopen , werden deze, op dezelfde wijze als

men ze medegebragt had, op de schouders, in stede van aan

de voeten, teruggedragen. Zelf van goede schoenen voorzien

zijnde, had ik volstrekt geen last van het scherpe zand,

doch ten laatsten weigerde mijne knieën mij bijna verder te

dragen, door den last des ligchaams en de schokken, door de

sterke afdaling te Aveeg gebragt.

Eindelijk bereikten wij onze paarden en vonden daar eenige

verversching gereed, die zeer van pas kwam, dewijl ik dezen

morgen nog niets dan een weinig brood genuttigd, maar door

de vcrmoeijenis bij het klimmen, des te meer water gedronken

liad. Ook aan water kregen wij ten Inatste gebrek, daar onze

voorraad hiervan reeds gekousumeerd wns, alvorens Avij den top

hadden bereikt. Bij dergelijke togten is driulcAvater eene eerste

behoefte.

HoeAvel de Goentocr aan deze zijde weinig of geene vegeta-

tie bezit, vonden Avij cvcuAvel op onzen AA^eg, bij liet begin der

voetreis, enkele vorsj)reidc planten, b. v. Lnperata Koenigii

(alaugalang), Phragmitis Eoxburghii (glaga), Pilices en Mus-

ci. Zelfs vond ik een paar nieuwe soorten voor onzen tuin t. w.

eene Desm odium en eene Metabolus.

Wij Avaren des morgens 6 uur van Garoet vertrokken. Om 12

uur bereikten wij den krater en om 3 uur Avaren Avij reeds te-
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rug te Trogon , alwaar ik weder plaats in den wagen nam , om

naar Tjisoeroepan, lZ^/4, paal van Trogong, te rijden, waar ik

om lialf zes aankwam en overuaclitte.

In den tuin te Tjisoeroepan vond ik eene nieuwe soort van

Sauropus (katoek), die een fraai] e heester voor onze tuinen

worden kan en welke waarschijnlijk van elders is ingevoerd.

27 Mei, van Tjisoeroepan naar den Papandaijan, 51/2 paal,

welke bijna geheel te paard kunnen worden afgelegd. En-

kel in de nabijheid van den vrdkaan worden de rotsblokken te

groot en is de weg door zware regenvloeden te veel uitgespoeld

om dat gedeelte ook te paard te kunnen bestijgen.

Papandaijan is eene smitse, van Pandaij , smid. De berg

heeft eene hoogte van ± 6800'. De Aveg loopt door oude koffij-

tuinen (van 1822-1824), die nog een veel beter aanzien hebben dan

vele der later aangeplante. Jammer dat ze ook te digt geplant

zijn. Ware dit niet het geval geweest, dan zonde men hier de

volle overtuiging kunnen bekomen, dat het toppen der koffijboomen

eene doodelijke operatie is en dat men van den koftijboom een

boom kan kweeken , die door de uitgebreidheid zijner takken meer

vruchten kan voortbrengen dan tien door het toppen half-

vermoorde boomeu.

Verder, waar de koff'ijtuinen eindigen, komt men in het oor-

spronkelijke bosch , Avaar eene weelderige vegetatie heerscht. De

meest voorkomende soort is hier de Gordonia Wallichii (poespa).

Eindelijk komt men aan dat gedeelte des bergs, dat in 1772

zulk een geweldigen schok ondergaan heeft, waardoor de geheele

top des bergs , met uitzondering van een klein z. w. gedeelte, en de

n. w. en z. o. hellintren, ter breedte van l/o en ter lenffte

van ± 8 palen , is ingezakt , kampongs, menschen en vee over-

dekkende, waardoor 40 kampongs en 3000 menschen zou-

den bedolven zijn geworden.

Voor dien tijd had de berg geen spoor van vulkanische

werking vertoond, doch sedert dien tijd is hij onophoudelijk

werkzaam, ter plaatse waar vroeger de top des bergs was, m
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rene door vele riviertjes, met helder water doorsnedene, eeuig-

zius hellende, oppervlakte, welke teu z. w., n. w. en z. o. be-

grensd is door het staande geblevene gedeelte des bergs , welks

loodrcgte waiulen zich soms 100 en meer voeten boven den

krater verhefïcn, terwijl hij tegen het n. o. afbellende, daar

geheel open ligt, werwaarts ook het nit de hellingen vloeijende

vrater wordt afgevoerd, dat al spoedig een riviertje vormt, waarin

men, tot aan zijne uitmonding in de rivier Tjimanoek, geene

visschen vindt.

De berg bromt sterker dan eenige andere, door raij geziene

vulkaan. Op de ruggen, tussehen de beekjes en valleijen,

komen 58 zoo groote als kleine vuurkolken aaa de oppervlakte

,

behalve de ontelbare spleten en den verhitten bodem, waaruit

rook en zwaveldamp opstijgen.

De grootste dezer kolken maken bij het uitstooten der zwa-

veldampen, meestal in eene schuinsche rigting, zulk een oorver-

doovend gedruisch, dat men elkander in hunne nabijheid niet

verstaan kan. Zij leveren zwavel van de fraaiste soort, in groote

hoeveelheid, die zich tot meer de 1/2 voet dikte aan de op-

pervlakte kristalliseert, soms door de groote hitte zamensmelt,

en dan door de inlanders waliran kcmbang (zwavelbloemen).

genoemd wordt. Deze zwavel, niet ingezameld wordende, valt,

zoodra de massa te zwaar woiidt, in de kolken terug, om op

nieuw q-esublimeerd te worden. Wellis-t zoude het de moeite

beloonen , om hier zwavel in het groot te verzamelen , daar het

transportloon niet zeer hoog zal komen, dewijl zij slechts 5I/2

paal, over een goed gebaanden weg moet gedragen worden,

om van Tjisoerocpan per as vervoerd te kunnen worden.

De zwaveldamp doet de ademhaling en zelfs de oogeu sterk

aan, zoodat men soms genoodzaakt is, ecu'' doek voor mond

en oog(ni te houden om deze dampen te passeren. Men kan

het gehcelc terrein rond ga;ui en alle kolken bezoeken. Daar-

onder bevinden zicli ook hecte modderwcllen , waarbij een van

een roede in diameter, die liet gele zwavelwater wel tot een

paar voeten hoog met geweld doet opborrelen.
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Te dezer plaatse heeft men een ruim en open uitzigt naar

het noordüostcu , over de in eene zachte helling uitgebreide massa

en het gebergte Mandelapoentang.

In de nabijheid van dc/.en vulkaan vindt men witte steenen
,

waarvan sommige zeer naar marmer gelijken en andere met

zwavel bezet zijn, terwijl er ook roode gevonden worden, die

zeer ijzerhoudend scliijnen te zijn , terwijl de bodem van het

rivierlje veel ijzeroxijde bevat.

De uitgestorte of Aveggeschovene massa is sterk begroeid,

en levert een groot kontrast op met dat gedeelte, wat is staan-

de gebleven, daar het laatste eene weelderio-e veo-etatie lieeft

en de eerste slechts kleine planten en heesters voortbrengt.

Thibaudia varingiaefolia bekleedt ook hier , even als bij alle vul-

kanen, eene eerste plaats. Voorts vindt men op dit terrein E-hodo-

dendrou retusum, Gaultheria punctata en leucocarpa, Mijrica ja-

vanica, Compositae, Nepenthes, Orchideae, Melastomaceoe , Gra-

niineae, Lijcopodiaceae, Pilices, enz. enz. Nieuwe soorten mogt

ik er echter niet aantrcfi'en , tenzij eene Eupatorium wclligt

daartoe behoort.

De jonge bladen van Thibaudia varingiaefolia worden ge-

kaauwd en ook bij de rijst gegeten en hebben een' aangenamen

zuurachtigen smaak. De bladen van Gaultheria punctata worden

bij de sirih gebruikt..

De boschvegetatie tussclien de scherp afgeteekende vulkani-

sche uitstorting en de kolfijtuinen bestaat veelal uit hoog ge-

boomte, gelijk op de meer westelijke bergen. Evenwel vond ik

daar, als nieuw, eene fraaije soort uit ^le familie der Acantha-

ceae, met groote witte bloemen en dikke vruchttrossen ; zoo ook

de schoone Porana elegans en eenige nieuwe Urticeae, die zeer

brandend waren.

'In de uabijlieid van Tjisoeroepan ligt Tjikadjang, eene thee-

plantaadje, op ruim 3 palen, en Tjiboeloe, een koxTijmolen, op

even zooveel afstands.

Des middags vertrok ik van Tjisoeroepan weder naar Garoet,

waar ik tegen deu avond aaukvram.

28 Mei bragt ik mijne verzameling van de bergen Telaga-

YIJI. IG
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bocldas, Goentoer eu Papandajan voor de verzending naar Bui-

tenzere; in orde.

Garoet is eene geschikte plnafs om vau daaruit verschillen-

de bergen te beklimmen eu te botaniseren. De hoofdvege-

tatie is bij deze bergen echter meestal dezelfde als in het

Buiteuzorgsche , hoewel ook hier, even als verder over geheel

Java, de hoofdvorm, Liquidambar Altingiana (rasamala), ont-

breekt. Evenwel vond ik toch verscheidene planten, die ik el-

ders niet heb aangetroffen. Orchideae groeijen bij duizenden

in het hooge geboomte, zoodat het nog al moeijelijk is ze te

bekomen , doch de omgekapte of omgevallene boomen , op welker

takken men vele soorten vindt, toonen genoegzaam aan, dat

er weinig belangrijks te vinden is,

29 Mei verliet ik Garoet en sloeg den weg in naar Manon-

djaja, de hoofdplaats van het regentschap Soekapoera.

Het terrein krijgt nu spoedig een ander aanzien. Deze weg

is een pedattiweg, ofschoon hij ook met reiswagens bereden

wordt. Hij was pas hersteld, dus wel in goeden staat voor

buffelkarren, maar minder voor een rijtuig, zoodat ik in 7 uren

nog slechts de helft der reis (44 palen) had afgelegd , zonder

mij ergens een oogenblik te hebben opgehouden. De buffels

waren een goed gedeelte van dezen weg behulpzaam geweest, om

den wagen op te trekken , terwijl deze op verscheidene plaatsen

met behulp van menschen weder afgelaten werd. Ik beklaagde

bij voorraad de arme bufels, die dezen weg, met zwaar bela-

dene pedattis moeten plat trappen, en herinnerde mij hoe nut-

tig het wezen zou, indien ze hier, even als de ossen in som-

mige streken van Europa, beslagen werden, waartegen wel gee-

ne groote bezwaren zullen bestaan, terwijl het die dieren een

langer leven en hunne eigenaars groot voordeel zoude aan-

brengen.

Op 10 palen (2 posten) van Garoet passeert men de rivier

Tjikoeraij , die naar het oosten loopt en in de Tjiwoelan uitwa-

tert. Deze maakt de scheiding uit tusschen Limbangan en

Soekapoera.

Op 22 palen (4 posten) van Garoet, te Mangonredja, pas-



— 213 —

seert men dezelfde rivier weder, die nu ecliter reeds den naam van

Tjiwoelnn draagt en verder op naar liet zuiderstrand voert. Raar

gepasseerd zijnde , komt men op Sumedangschen bodem, passeert

Singaparna en Tassikmalaija, om kort daarna weder op liet

Soekapoerasclie over te gaan, waar men, op 44 palen afstands

vanGaroet, te Manondjaja, de zetel vanden regent van Sockc-

poera, aankomt.

Het terrein wordt van Garoet af meer en meer berg- en

heuvelachtig. Na den Goenoeng Tjikoeraij gepasseerd te heb-

ben is het meestal slechts met gras en kreupelhout begroeid,

terwijl het eene zeldzaamlieid is eenen boom aan te trefl'en

,

te meer, dewijl hier geene kampongs zijn, maar slechts hier en

daar enkele afzonderlijke woningen gevonden worden. De zon-

derlinge heuvelachtige gedaante van den bodem, geeft |wel Qpn

romantisch aanzien, doch maakt alle kuituur zeer raoeijelijk.

Dit terrein blijft zoo tot aan de rivier Tjikoeraij , en na de-

ze overgestoken te zijn werd het nog woester, doch in min-

der, in alle rigtingen zich uitstrekkende, heuvelruggen ver-

deeld. Men voli^t nu steeds de helling van eenen bergru2r langs

de rivier Tjikoeraij , welks helling slechts toelaat eenen niet zeer

breeden weg daaruit te kappen , zoodat men regts eenen bijna

loodregten bergwand en links eenen afgrond ontwaart, waar

de rivier eeuige palen ver langs stroomt. Dit
,
gevoegd bij den

steenachtigeu niet zeer breeden weg en slechte paarden , zoodat

het minste ongeval ons dreigt in den afgrond neer te storten,

maakt dat men wel eens van de bewondering der fraaijs na-

tuurtooneelen tot verontrustende gedachten overslaat. Eindelijk

verlaat men ook dezen oever en komt in meer vlakke streken.

die echter alweder met vele valleijen doorsneden zijn, tot dat

men Mangonredja nadert, waar .ook weder bevolking gevon-

den wordt. Daarna komt men te Singaparna , eene groote kam -

pong mét fraaije passaugrahan en na ook Tassikmalaija gepas-

serd te zijn komt men spoedig te Manondjaja.

Dit terrein, aan den voet van den Galoengoeng, tot nabij

Manondjaja, heeft Aveder een nieuw en zonderling aanzien,

doordien het in vroegere jaren door de uitwerpselen van den
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Galoengoeüg geheel overdekt werd , hetgeen zicli in 1823 nog-

maals herhaald heeft. Ter dezer plaatse woonden (volgens over-

levering) vroeger zeer rijke landlieden, die voor een groot

gedeelte onder de nitgestorte massa begraven zijn. Men aan-

schouwt hier duizenden van kegelvormige heuvels, van 10'

tot 20' en meer hoogte, die talrijke rijstvelden insluiten of

daardoor ingesloten worden.

30 Mei. Van Manondjaja valt weinig bijzonders op te

merken.

De regent had de vriendelijkheid om de noodige bevelen uit

te vaardigen voor mijn vertrek naar Bandj ar en van daar stroom-

afwaarts naar Noessakambangan en Tjilatjap, waartoe hij de

noodige praauwen liet gereed maken.

31 Mei vertrok ik naar Bandjar, hetwelk 20 palen van Ma-

nondjaja verwijderd is, en welk trajekt ik in 3 uren, over

eenen vrij onefïenen en hobbeligen weg, aflegde.

De weg leverde niets belangrijks op, daar het geheele ter-

rein uit hellende gronden bestaat, die maar w'einig geknlti-

veerd worden en toch geheel van bosschen ontbloot zijn,

uitgezonderd een gedeelte in de nabijheid van Bandjar, alwaar

weder geboomte en bosschen woorden aangetroffen. De geringe

bevolking van het regentschap Soekapoera zal wel de hoofd-

oorzaak zijn, dat hier zoo weinig gekultiveerd wordt. Daar-

bij zijn de gronden hier ook niet zoo vruchtbaar als in het

Bandongsche en een gedeelte van Limbangan.

Digt bij Bandjar, waar men de rivier Tjitandoeij nadert,

begint het plantenrijk te herleven, en maakt de tangkolloli

of kajoe timoli (Kleinhovia hospita) de hoofdvegetatie uit. De

gronden worden hier vruchtbaarder, doch de bevolking is

mede gering, zoodat men weinig bebouwde gronden aantreft.

Ik vond hier voor het eerst Eluggea microcarpa, eenige Con-

volvulaceae, Urticeae, Colbertia obovata en meer andere plan-

ten, doch Aveinige Orchideae. Bandjar is de verzamelplaats

van koffij, indigo, z.out, enz. van Bandong, Sumedang, Tjia-

niies, Soekapoera, Garoot en een gedeelte van Banjoemas, welke

produkten van Bandjar, over de rivier Tjitandoeij, naar en van

'Jjihiljap vervoerd worden.
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1 Jauij. Ues morgens 7 uren vertrok ik van Bandjar,

de rivier Tjitandoeij af, op eene praauw-sassak of bandongan,

dat is: twee kanoos, waarop eene bamboezen vloer gelegd is,

waarmede de kanoos aan elkander verbonden worden. Mijn

wagen volgde op eene dergelijke praauw, uit 3 kanoos zamen-

gesteld. Over de eerste was eene waterdigte tent gespannen,

het achterste gedeelte door gordijnen afgeschoten en tot eene

legerstede ingerigt, en in het voorste gedeelte eene stoel en

tafel.

Dit togtje leverde eene groote tegenstelling met het hotsen

in eenen wagen, over hobbelige wegen. Wij roeiden, den loop

der rivier volgende, welker kronkelingen ontelbaar zijn, langs

digt begroeide oevers, in den beginne zelfs nog met hoog ge-

boomte, meestal tangkoUoh bezet, en welke rivier de scheiding

tusschen Soekapoera en de residentie Cheribon uitmaakt. Eindelijk

nadert men links de rivier Kidjohlan, die zich in de Tjitandoeij

stort en de scheiding daarstelt tusschen Cheribon en Banjoemas,

terwijl de regteroever, tot aan zee, onder Soekapoera blijft be-

hooren, zoodat wij nu tusschen Soekapoera en Banjoemas voort-

reisden.

Hetzij hier ter loops aangemerkt, dat Bandjar op de kaart

van Le Ci>EiiCQ geheel verkeerd geplaatst is en veel noorde-

lijker aan de hoofdrivier Tjitandoeij ligt.

Deze rivier moet, volgeus de inlanders, veel viscli bevat-

ten, doch er was weinig van te bespeuren. Een paar soorten

van ijsvogels (tjangkohkah) van eene schitterende blaauwe

kleur, en een insekt (bsngbaijang) [haft] was al wat men

over het water zweven zag.

De oevers, die nog veel boven den waterspiegel verheven

waren, en daardoor, alsook door de digte en weelderige ve-

getatie, het uitzigt over het land beletten, zijn hier en daar

met enkele huizen of hutten bezet.

Ik zag hier voor het eerst, niet ver van Bandjar, Saguerus

langkab (langkab). Oncosperma filamentosuin (niboeag, hier

.genaamd handiwoeug en ook ehrang) begint iets verder. Ca-

lijptrocalijx spicatus (iewoel en ook soms niboeng genaamd)
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die mede in de bpnedenlaudeu te huis behoort, was hier ech-

ter niet bekend.

Om 2 uren arriveerden wij te Sapoangien , eene kleine

pleisterplaats, op 22 palen afstands van Bandj ar. Hier werd

mijne praauw verwisseld, waarna de reis ap nieuw aan-

ving, naar Kalipoetjang, wat gelegen is op 25 palen van

Bandjar.

De oevers waren gedurende de laatste vaart, en ook nu nog,

sterk begroeid, doch zonder gTOote boomen. Dit veranderde ech-

ter* spoedig ; er vertoonden zich nu weder boomen, die met rot-

tan en andere slingerplanten behangen waren. De vegetatie

is hier zoo weelderig, dat het, zonder zich met een kapmes

eerst een' weg te banen, onmogelijk was van de oevers bosch-

waarts in te dringen. Dit werd vooral veroorzaakt door de vele

,

sterk gedoomde, Calamus (rottan), waarvan hier verscheidene

soorten groeijen, als:

Hoemboet pait of rottan tjatjing {Calamus ciliaris).

Hooëh perlas of rottan njappah (Ceratolobus glaucescens).

Hoorh gelang (Daemonorhops crinitus).

Hooëh beloekboek (Daemonorhops oblongus).

Hooëh sellang (Daemonorhops melanochoetes).

Hooëh segeh (Calamus heteroideus var. refractus) , en ande-

re planten, die niet alleen den doortogt versperden, maar zelfs

het gezigt , tot op weinige roeden afstands , belemmerden. Deze

wildernissen zijn op eene lengte van ± 25 palen onbewoond,

daar even voorbij Sapoangien, tot bijna aan Kalipoetjang,

geene hutten meer gevonden worden , met uitzondering van zeer

enkele plaatsen, waar men eenig bosch gekapt had om pa-

di te planten, en waar de bewerker, hoog boven den grond

verheven, eene soort van hut op afgekapte boomen bevestigd

liad, w^aarschijnlijk om zich tegen tijgers te beveiligen.

Nabij Sapoangien vertoonen zich de eerste Corijpha geban-

ga (gehang), die nu verder in inenigte, tusschen ander geboomte

en rottan, voorkomt. Deze 2)alm sterft na zijne vruchten tot

rijpheid gebragt te hebben, en wij merkten wij vele stammen op

,

die hunne taak reeds volbragt hadden, en dus geheel blader-



— 217 —

loos, nog sleclits hunne kale, kminlooze stammen vertoon-

den.

De oevers der rivier zijn liier en daar met galongong, eene

soort van riet, sterk begroeid. Men treft er ook meestal bantengs

(wilde rmideren), paauvven en krokodillen aan. Van de eersten zag

ik slechts één ter loops zich in het digte bosch verwijderen.

Paauwen zag ik meer en korter bij, op den oever, terwijl

vele krokodillen (boaja) op de droogten, aan den kant der ri-

vier, zich iu de zon koesterden. Men vindt hier ook een'

fraaijen gelen vogel (tjoetjoe rawah) iets grooter dan eene beh'öh,

welke even als laatstgenoemde van vruchten leeft en om zijn

gezang of liever gekwaak, in kooijen gehouden en hoog op

prijs gesteld wordt.

Om 4 uren des middags kwam een zwaar onweder op, verge-

zeld van eene hevige regenbui. Een felle bliksemstraal vie

voor ons uit op de rivier. De slag was zoo zwaar, dat allen

er onwillekeurig van schrikten, en de roeijers gebeden prevel-

den, waaronder ik, bij het vallen van meerdere slagen, vooral

hun //pigie sehtan" {weg duivel) opmerkte.

Er bestaat ook een weg over-land van Bandjar naar Kali-

poetjang, die slechts 32 palen lang is, doch daar hij over

heuvels en door moerassen loopt, kan men dien enkel te paard

bereizen.

Door het invallen van den nacht was onze reis niet geheel

buiten gevaar, daar de rivier op vele plaatsen met wortels

en boomstammen bezet is, die bij liooge vloeden van boven

zijn afgedreven of van de kanten afgeslagen en soms geheel

met water bedekt. Het stooten der praauwen daarop is zeer

gevaarlijk, doch niettegenstaande de duisternis en bewolkten

hemel wisten de roeijers, met behulp van de geringe terug-

kaatsing des lichts op het watervlak, die gevaarlijke plaatsen te

vermijden en kwamen wij om 10 uren des avonds te Kali-

poetjang aan. Hier was het nog altijd regentijd, waardoor

het terrein als in een modderpoel herschapen was, zoodat

men mij in eene draagstoel plaatste en 150 roeden ver, tot

aan de passangrahan, droeg, wat niet dan met veel moeite
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geschiedde, dewijl de zoogenaamde weg vrij oneflen was.

Ik vernachtte hier in eene oude, vervallene, niet zeer zindelijke,

passan gralian en moest den anderen dag, 2 Junij, tot des mid-

dags 2 uren aldaar verblijven, om mijnen wagen, waarin alle

mijne goederen waren, af te wacliten. Deze gearriveerd zijnde, be-

gaf ik mij Aveder op reis, de rivier af naar Bantengmati, op

liet eiland A'^oessakambai^gan , welke reis in een paar uren

volbragt werd, zijnde de afstand slechts 6 palen.

Li stede van eene praauw baudongan, kreeg ik nu eene een-

voudige kano, met eeu dakje van nipabladen, en voorzien van

matras en kussens, waarin ik kon zitten en liggen doch niet

staan. Dit maakte wel het roeijon gemakkelijker, doch de posi-

tie, in welke ik mij houden moest, v.as minder aanbevelens-

Avaardig.

De verdere reis de rivier af leverde niets belangrijks op.

De rivier werd hoe langer hoe breeder, en terwijl zij -bij Ban-

djar ± 10 O' breed zal gevi'eest zijn, werd zij ten laatsten wtI

dubbel zoo breed. Wij roeiden niet de hoofdrivier Tjitandoeij uit,

maar sloegen eenen zijtak in, de Tjisehelil, om dwars over de

Segara anakan (kleine zee), een der zuidwestelijk punten vaii

het eiland Noessakambangan (drijvend eiland) om te roeijen en

zoodoende Bantengmati te bereiken.

Op eenigen afstand van de kust neemt, langs de rivier Tji-

tandoeij, in zoet water, de strandvegetatie reeds eenen aanvang,

zooals Nipa fruticans (nipa) en Sonneratia acida (pidada, hier

boggem genaamd), met nog eene species van dit geslacht, be-

kend onder den naam van prapat (Sonneratia obovata), die ech-

ter ook in zont Avater en aan zee groeijen. Eindelijk vertoont.

zich een geheel nieuwe en zeer belangwekkende plantengroei op

de boorden der rivier, bestaande hoofdzakelijk uit verscheidene

soorten van rhizophora of kanekka (hier bakoh genaamd), Xij-

locarpus obovatus (niri), met groote ronde hangende vruchten, die

rijp gcAvorden zijnde o])en springen en de zonderling in elkan-

der gedrukte zaden in het water lat(>n vallen , waar ze

ontkiemen, en, een ])iiiit vindende, Avaar zich de Avortels iu

den modder kunnen vastliecliteii, tot nieuwe stammen opgroei-
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jen. Verder ziet men de boorden omzoomd met Dilivaria ilici-

folia (djaroedjoe) , Nipa fruticans (nipa), Aegiccras obovatum

(taroengtoeng), Aviceunia alba (apiapi) en Souueratia acida

(pidada), eene gelieele strandvegetatie, waarvan de rliizoplioren

de zonderlingste vormen vertoonen, zich met hare takken over

de zee uitbreiden, en, zich steeds vertakkende, een ondoor-

dringbaar paahverk daarstellen, waartusschen zich het slib der

rivier afzet en nieuw land vö^fcnt. Daarenboven vallen hare

pijlvormige vruchten, wanneer die tot rijpheid gekomen zijn,

loodregt in den modder, waar zij, door hare zwaarte en het

puntige van het benedeneinde , dadelijk worden ingeplant en

alzoo weder vele nieuwe boomen voortbengen. Wel is Avaar gaan

door den golfslag velen verloren en drijven ginds en herAvaarts in

de rivier en langs de kust rond, doch het eiland Noessakam-

bangan zelf levert het bewijs, wat deze vegetatie vermag, daar

het noordelijke gedeelte van dit eiland er eene groote uitbreiding

aan te danken heeft. Ik vond vier soorten van deze familie,

als bakoh (ilhizopliora conjugata), bakoli katjang (Rhizopliora

mucronata), taudjan (Bruguicra Eumphii) en tantjang (Kan-

delia llheedii), waarvan ik ook zaden naar den tuin te Bui-

tenzorg zond, die daar goed zijn aangekomen. Hoewel ze

er nooit zoo weelderig zullen groeijen als aan de kusten,

in het zoute water, is het toch opmerkeusAvaardig , dat ze

ook in zoet water leven kunnen. Ditzelfde heeft ook plaats

met meerdere strandplanten , die elders bij uitsluiting in zout

water voorkomen, zooals Souueratia acida, die te Buiten-

zorg zelfs Aveeldcrig groeit, rijpe vrLichtcn oplevert en ook

zonderlinge luchtwortels van ongeveer eene duim dikte, uit

dwi modder, rcgtstandig, tot een voet hoogte en zelfs hooger,

uitschiet, zonder dat het blijkt, waartoe die bepaald nuttig zijn,

daar men ze afkappen kan, zonder dat de boom daardoor

nadeel lijdt.

Het zij hier ter loops aangemerkt, dat Bantengmati ver-

keerd op de kaart van Le Clerq gebragt is, en in stede van

op den noord-, op den zuidkant van de noordwestelijke punt

moei: geplaatst Avorden.
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3 Juuij, begaf ik mij in eene kano rond de westpunt, om

aan de noordzijde, waar eene veilige ligplaats voor de praau-

wen is, weder te landen, en dwars over land naar Banteng-

mati terug te keeren. Op dit togtje was ik verscheidene malen

aan land geweest, doch vond tot mijn leedwezen geene Raf-

llesia patma, hoewel de Cissus, waarop zij voorkomt, ook hier

in overvloed gevonden wordt. Er waren echter sporen aan-

wezig, dat ook hier patmaas groeiden doch door de bevolking

uitgegraven waren. Eindelijk vond ik dan ook eenige, nog

zeer jonge exemplaren. Het botaniseren was hier juist niet

zeer gemakkelijk, daar de bodem, uit zwarte klei bestaande,

na de vele regens zoo glad was , dat men niet dan met groote

inspanning de kleine heuvels beklimmen kon.

In de bosschen vindt men weinig, dat interesseert, daar de

vegetatie weinig van die van den vasten wal van Java verschilt

,

hoewel men er eene groote verscheidenheid van planten aan-

treft. Indien men het gansche eiland eens goed konde on-

derzoeken , zouden welligt ook nog nieuwe soorten te voorschijn

komen. De naam van Bloeraeneiland is ten onregte afgeleid

van kambangan, waarvan men kembangan gemaakt heeft- De

patma wordt, zooals bekend is, ook op meerdere plaatsen van

Java aangetroffen. Het is evenwel niet te ontkennen, dat

Noessakambangan rijker aan deze laatste soort is dan eenige

plaats op Java.

Bij het varen langs de kust merkte ik meerdere fraaije plan-

tenvormen op, doch slechts de weinige, zoo evengenoemde

,

strandplanten , welke echter scherp begrensd zijn door de slechts

Aveiuig hooger groeijende, doch aan geen zeewater blootgestel-

de, boomen en heesters.

4 Juni], bezocht ik, in eene kano, den westelijken inham,

tnsschen de twee uiterste punten van het eiland. Ik kon hier

een goed eind, tusschen rhizophoren, eene soort van riviertje

invaïen, dat vroeger klaarblijkelijk opene zee was. Eindelijk

liet de modder het verder invaren niet toe, hoewel er nog

geen begaanbare weg bestond, zoodat wij door den mod-

der en over boomstammen, eindelijk dm vasten bodem be-
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reikten. Nu ging het over en langs heuvels en door kleine

valleijen voorwaarts , totdat mijn gids mij weder aan het

strand bragt, en wel schuins tegen over het fortje Banteng-

mati.

Hier groeide, digt aan het strand, doch in schadu-wi'ijke

bosschen, die niet door de zee overstroomd worden, eene me-

nigte Cissusplanten , waarop men gewoonlijk de llafl'lesia patma

aantreft , en het kostte dan hier ook weinig moeite , om in kor-

ten tijd een paar pas geopende bloemen , benevens verscheidene,

bijna volwassene knoppen, te vinden. Ik had daarbij gelegen-

heid op te merken , dat de patma niet bij uitsluiting op dezelf-

de Cissussoort voorkomt. Ik vond haar hier op twee ver-

schillende soorten, waarvan de eene plat en lintvormig (Cissus

scariosa) doch de andere rond van steng is. Mijne aandacht

werd hier naar het strand afgeleid, dat hier uit nat duinzand

bestaat, waartegen de golven met donderend geraas breken.

Juist op de grens der hier heerschende vegetatie en van dit

duinzand, vindt men eene rei van overoude boomen van Ca-

lophijllum Blumii (njamploeng of kaporantjak). Het is een

zonderling verschijnsel, dat geen enkele dezer boomen regtstan-

dig is, maar alle met hunne kroonen eene schuinsche rigting

naar zee hebben, zoo zelfs, dat sommige bijna horizontaal groeijen

en op eenigen hunner dikke takken een steunpunt vinden. Zij

zijn bijna geheel bekleed met Orchideae, en deze waren het,

welke voornamelijk mijne aandacht trokken. Het getal soorten

was er onuitputtelijk, doch tot mijn leedwezen vond ik niet

dan kleinbloemige, behalve eene Cijmbidium, die nog al fraai

was. Ik zond evenwel van allen naar den tuin te Buitenzorg,

dewijl deze familie niet direkt aan de bladen te herkennen is

en bloemen veelal ontbraken. Het is dan ook later gebleken,

dat er nog nieuwe soorten onder waren.

De overige vegetatie ter dezer plaatse verschilde van de

overige door mij geziene gedeelten even als het strand zelf,

waar eene zachtere branding staat. Hier groeijen geene rhi-

zophoren met daarbij behoorende straiulplanten , maar behalve

de reeds genoemde Cnlophijllnrn, ook Terminalia catnppa (die
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liier te huis behoort), Barringtonia speciosa, Ilernandia soiiora,

Scaevohi sericea, Paritium tiliaceum enz. welke laatste, met

Criuum asiaticutn, de grens tusschen het boscli en het strand

daarstelt, terwijl de CalophijUum zelfs tot in het dorre duin-

zand voortschrijdt.

Daar het „tijd werd om den terugtogt aan te nemen , om met

den avond op Bantengmati terug te zijn, keerden wij op onze

schreden terug. Ik zag hier verscheidene heesters en boomen,

door den heer Blume iu 1833 reeds beschreven, die nog niet

in den plantentuin zijn overgebragt, en dewijl ik van de -mees-

te noch zaden, noch jonge planten bekomen kon, moest ik ze

ongetroost verlaten, in de hoop later nog eens in de gelegen-

heid te zullen komen ze magtig te worden.

Ter plaatse gekomen, waar ik de kano verlaten had, zag ik

met leedw^ezen dat deze zich daar niet meer bevond, maar

de eb volgende, meer naar buiten gebragt en vlottende

was gehouden. De spruit, die wij ingekomen waren, was bijna

geheel droog geloopen en daar hare oevers niet begaanbaar

v/aren , zoo om de massa van Pongamia uliginosa, die in den

modder geworteld was, als omdat deze modder te week was

om er over te kunnen gaan, was ik vcrpligt, eerst in de bed-

din'^>- der spruit zelve door het water te wandelen. Doch spoe-

dig werd de bodem ook daarin zoo zacht, dat ik tot aan mijne

knieën door den modder waden moest en soms moeite had,

om er mijne beenen weder uit te trekken. Zoodoende bereikten

wij toch eindelijk onze kano, waarmede de terugtogt werd aan-

gevangen. Wij bereikten nog voor den donker, met ecnen

rijken buiten van Eafl'lesia patma, vele Orchideae en amlcre

planten, Bantengmati, waar ik alles inpakte, om den volgen-

den morgen vroegtijdig, door de Segara anakan, naar Tjilatjap

te. kunnen vertrekken.

liet '^'•eheele eiland is slechts schraal bewoond. Hier en daar

vindt men enkele hutten, en dan nog meestal van vreemdelin-

gen, welke hier padi komen planten (tegen het hellende terrein),

Avaartoc de gronden bijzonder geschikt schijnen te zijn en beter dan

voor die kultuurplantcn, welke eenen dieperen bodem tot hun wel-
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slagen vereisclien, daar hier wel eeue vette laag humus voor-

luuideii is , doch meestal niet zeer dik en op de kalkrots rusten-

de^ Het liellende van het terrein maakt de gronden dan ook

voor aanhoudende kuituur ongescliikt. De op het eiland wonen-

de inlanders zijn vrij van heerendiensten, zoodat het hier eene

gunst is als men een paar koelies, door tusschenkomst van.

hun hoofd (pennatoes, die in rang zoowat gelijk staat met een'

nen patingi in de Preanger Regentschappen) kan bekomen.

5 Junij, des morgens voor zes uren van Bantengmati ver-

trokken. Wij roeiden den noardwestlioek van het eiland om,

en kwamen toen in de Segara anakan (kleine zee) alwaar wij

het langs de kust hielden, tot dat wij in de straat k\van:ien,

die iiaar Tjilatjap voert. Hier hield ik mij met het verzame-

len van planten langer bezig dan in ons belang was, dewijl in-

tusschen de oostenwind opsteeg en tegen den stroom zoo ge-

weldig imverkte, dat wij, de straalt gepasseerd en in de tweede

Segara anakan gekomen zijnde, de zee zoo hol vonden, dat

vcrscheide golfslagen over liet boord der kano lieensloegen.

Uit het kommando, dat onze bevelliebber der bemanning gaf,

meende ik te moeten opmaken, dat wij niet geheel buiten

gevaar waren, ofschoon ik andere kanoos, met padi beladen en

welker boord met het water gelijk scheen te staan en slechts

door een persoon voortgestuwd, zonder de minste vrees dezelf-

de zee zag bevaren. Wij vonden ons evenwel genoodzaakt I/2

uur lang voor anker te gaan liggen, dat is, ons vaartuig met

een touw aan eene paal midden in den stroom vast te binden,

totdat het water genoegzaam Avas afgeloopen, waardoor de dei-

ning vrij Avat bedaard was, en Avaarna Avij onze reis vervolgden

en om 3 uren des middags te Tjilatjap voet aan AA'al zetten.

Het Avas hier nog steeds regentijd-

De praauAV bandongan, Avaarop mijn wagen en goedereu ge-

laden Avaren, durfde men echter de tAveede Segara anakan niet

doen passeren, dcAvijl zij nog minder tegen de golven bestand

Avas. Zij bleef dan ook in de straat voor anker, en arriveerde

eerst des anderen daags morgens om 8 uren te Tjilatjap.

Op deze geheele reis door de Segara anakan heeft de ve-
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getatie weinig afwisseling, bestaande de oevers geheel uit rhi-

zoplioren en de haar steeds vergezellende strandplanten. Eenige

ikan pressoet of toenkal (bruinvisschen) gaven nog eenige af-

wisseling. Ook ontmoetten wij een zwaar vlot, zamengesteld

uit 60 stuks dikke bamboe gombong en beladen met 31 balken.

Wij passeerden de kampongs Peniten en Oedjoengalang, die

in de Segara anakan geheel op palen gebouwd zijn en waar

vroeger zeeroovers zouden gehuisvest zijn geweest. Wij deden

ook nog ter loops de Messegiet sella aan, eene heilige grot op

Noessakambaugan , aan de noordzijde van de Segara anakan

gelegen, waarin het eenvoudige graf, benevens andere, voor

de mohamniedauen zeer interessante zaken, van een ngabie of

heilige te vinden zijn, doch waarvan ik wegens de in de

ffrot heerschende duisternis maar weini.or te zien kree^c, daar

men vergeten had flambouwen mede te nemen. Deze grot is ech-

ter, even als eene dergelijke digt bij Bantengmati, zeer in-

teressant: zij zijn beide geheel van kalksteeii en inet druip-

steen van allerlei zonderlinge figuren als behangen.

De ngabie, welke in de grot Messegiet sella begraven ligt,

heeft volgens de overleveringen der Javanen, het eiland Noes-

sakambangan uit het heilige land herwaarts overgebragt. Van-

daar de naam van Vlottend eiland (noessa Kambangan). Bij

aankomst ter plaatse, waar het nu gelegen is, lag het door

middel van de rivier Tjitandoeij aan het gebergte voor anker.

6 Junij. Het verzamelde van planten enz., bestaande uit 4

kisten, een mand en een vat, ingepakt en met de bark Cliar-

lotta, kapt. SoBELs, naar Batavia verzonden. Door de lange

reis naar Batavia van deze bark had vooral het hcrbaj^iura, dat

nog niet geheel droog was, bij aankomst op Buitenzorg veel

geleden. De planten en zaden kwamen evenwel vrij goed over.

7 Junij bezocht ik nogmaals Noessakambangan, doch nu

aan het tegenovergestelde uiteinde, bij KarangboUong, waar

men de • rots in eene prachtige vesting herschapen heeft. Na

de vesting bezocht te hebben, roeiden wij nog een eind wegs

langs het strand , naar Banjoenjapa en Karangtenga , het

eerste eene benteng, waar alle binnenkomende schepen langs
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moeten zeilen, en het laatste de woning van den heer Schrok

architekt, belast met het bouAven der vesting voornoemd. Ik

vond hier, aan strand, juist rijpe vruchten van eene nieuwe soort

van Cijnometra, welke ik ook bij Bantengmati gezien had.

Phalaenopsis amabilis komt hier ook reeds voor, doch wordt

overvloediger gevonden in de omstreken en strandbosschen bij

Tjilatjap.

Des middags maakte ik nog eene wandeling langs het strand,

en vond daar nog eenige mij onbekende planten, waarvan ik

zaden verzamelde, ook van Scaevola sericea, Barringtonia spe-

ciosa, Cassijta filiformis, enz.

Gaarne had ik ook de rots in zee bezocht, waarop de bij

de inlanders zoo beruchte widjaija koesoema groeit, een boom

van ±30 voeten hoog en 2 voet diameter, die alleen bloe-

men zoude voortbrengen, wanneer die aan de vorstelijke hoven,

bij groote feesten, benoodigd zijn. Het ongunstige weder en

holle zee lieten het derwaarts varen echter niet toe, doch mij

werden bloemen er van op spiritus toegezegd, zoodat ik hoop

heb, dit wonder eens nader opgehelderd te zien.

8 Junij. Van Tjilatjap naarAdipala, ook wel genoemd Adi-

radja, 14 palen van Ijilatjap, waar ik reeds om 9 uren des

morgens aankwam. T)e weg is aan beide zijden beplant met

djatiboomen (Tectonia grandis) en daar achter ziet men fraaije

kaneeltuinen. Op 10 palen van Tjilatjap passeert men de rivier

Seraijoe, die daar wel niet diep, doch zeer breed is. Daar de

sterke branding, welke langs deze geheele kust heerscht , de vaart

tot in zee niet toelaat, heeft men tot vervoer der produkten

uit deze rivier, een bevaarbaar kanaal naar Tjilatjap gegraven.

Daar ik van hier uit de vogelnestklippen te Karangbol-

long, in Bagelen, wenschte te bezoeken, ging ik per bendie

naar Djetties, 12 palen ver, waar ik, na op een paar palen van

Adipala eene zeer lange, vlottende, bamboezen brug, over de

Adiradja (een zeéboezem) gepasseerd te zijn, om 12 uren

aankwam. Deze plaats is zeer digt aan zee gelegen. De weg

derAvaarts loopt geheel door de vlakte, Avaar men links nog

vele kaneeltuinen aantreft, en regts onafzienbare vlakten tot
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aan zee ziet, die veelal met padi scliijncn beplant te worden.

Deze strelvcu zijn dan ook zeer rijk aan padi, zoo zelfs, dat

in den snij tijd liet landvolk van heinde en verre derwaarts

stroomt en 'Ijilatjap daardoor soms gebrek aan koelies heeft.

Daarna zette ik mij te paard, om de rivier Djetties met eeue

praauw bandongan over te varen en op Bagelensclien groïid over

te gaan en doorkruiste het Aija-gebergte, 8 palen, tot Karang-

bollong, waar ik om o uren arriveerde.

Daar het noi^ vroeg was maakte ik nog eene Avandelinc: in

de omstreken en naar het strand, waar ik door eenen langen

gang, onder de rots door (ook al eene Karangbollong) de zee

bereikte. Ik vond daar nog eenige gewensclile planten, Avaarbij

verscheidene Aerides subulata, die van de boomeu afhangende,

eene uitcjebreidheid van meer dan een vadem lengte en breedte

hadden. Van de hoogte had ik een lieerlijk uitzigt over de

vlakke landen van Ambal en Keboemen, die daar door de zee

bespoeld worden.

Ü Junij. In den vroegen morgen begaf ik mij met den heer

Saktoiuus op weg naar de vogelnesthlippen. Dit uitstapje is

nog al vemiocijend, dewijl men eerst tegen de steile rots (die

echter overal begroeid en niet aarde bedekt is en waar een

goede weg is aanglegd, dien men zelfs te paard kan afleggen)

opklimmen moet, om aan de andere zijde, die nog steiler is,

tot in zee af te dalen. ITct laatste gedeelte, waar men de

naakte rots bijna loodregt moet afklimmen, is niet voor allen

zonder gevaar, zoodat men hier dan ook, uit voorzorg, een rot-

tan-touw gespannen had, waaraan men zieh in evenwigt kan

houden. Deze toer geëindigd zijnde, komt men op eene, in

zee gelegene, onelfene en verbrijzelde rots, die soms door de

zee overstroomd wordt, waarvan wij de proef, door het be-

komen van een paar natte voeten, veroorzaakt door eenen over-

rollcjiden golfslag, doorstonden. Hier vindt men het eigenlijke

Karangbollong, zijnde een viui de liooge rotsen in zee uit-

stekende punt, die geheel is nitgchold en daardoor het aan-

zien heeft van eene kolossale poort. liet gezigt, dat men van

dit punt lieeft, is indin!- w(dvkend, dcAvijl men hier, als van
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het land gescheiden , op de rots midden in zee staat. A"an dit

punt kan men bijna alle de holen, waarin de zwaluwen hare

eetbare nestjes bomven, overzien, doch dit is ook al, dewijl

incn ze uit zee niet naderen kan wegens de sterke branding,

die alle vaartuigen tegen ds rotsen verbrijzelt, zoodat de pluk-

kers der nesten zich langs cene ladder van rottan van de steile

rotsen moeten aflaten om den ingang der holen te bereiken.

Dit is daarenboven nog zeer gevaarlijk, dewijl de zee in som-

mige holen ver naar binnen dringt, zoodat men nog een cmd

zwemmen moet, alvorens vasten voet op de rots te kunnen zet-

ten. Als men nu nog weet , dat ook de bamboe , tot het maken

van stellingen benoodigd, op dezelfde wijze naar binnen moet

gevoerd worden, dan moet men zich te regt verwonderen over

de koenheid en bekwaamheid ' der Javanen , die dit werk ver-

rigten, waarbij evenwel ook wel eens ongelukken plaats hebben

en sommigen het met den dood bekoopen.

Van het inwendige der holen, waar de zwaluwen hare nes-

ten bouwen, krijgt men niets te zien, dewijl een Europeaan

het niet ligt wagen zal om zich, even als de Javanen, met

rottan-ladders van de hoogte der steile rotsen tot in zee af te la-

ten. Men ziet dus niets van de zwaluwen, tenzij die, welke

in de lucht zweven, waarop de sperwers soms iagt maken, en

waaraan het wel zal moeten worden toegeschreven, dat het

produkt in sommige holen jaarlijks merkbaar afneemt. liet

ware te wenschen, dat er jagt op deze roofvogels gemaakt werd,

dewijl ze ontegenzeggelijk veel verlies aan de vogelnesten ver-

oorzaken.

Wie dus vogelnestklippen van nabij beschouwen wil, bege-

ve zich niet naar Karangbollong , maar zal daarin op het land

Tjampea, in het Buitenzorgsche , beter slagen.

De vo2;elnesten van Ivarano-bollons: worden door de vorsten-

landen naar Samarang getransporteerd, terwijl Tjilatjap slechts

41 palen van daar verwijderd is. Zonderling genoeg dat men

,

ook uit een financieel oogpunt, daarin tot dusverre geene ver-

andering gebragt heeft.

Daar er nu verder niets meer te bewonderen viel, keerden

VUL 17
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wij op onze schreden naar het dal, waar de opziener en de

verdere ambtenaren wonen, terug. Met verwondering beschouw-

de ik het bruidsbed (duivelsbed) ten dienste van Njaij Lohrok

kidoel, en de muzijkinstrumenten , welke bij de in het pakhuis

geborgene vogelnesten beliooren, om op zekere tijden, bij fees-

ten, ter verzoening der booze geesten te dienen, als wanneer

den boozen o-eest dit bruidsbed wordt aanj^-eboden en hem eene

oude ronging toegevoegd. Zonder deze plegtigheden zouden

de Javanen, voor onheilen beducht, den oogst der nesten niet

durven ondernemen. Men vindt hier ook het graf van den

ontdekker der vogelnesten, waarbij alle donderdagen geofferd

wordt. Een waringienboom (Ficus benjamina), welke op dit

graf gevonden wordt, zegt men, dat uit den navel van dezen

heilige ontsproten is.

De heer Sahtorius verhaalde mij nog de volgende bijzon-

derheden nopens de onderscheidene holen, waarin de vogelnes-

ten gevonden worden, als:

1. Gowa Dalioe, is II/2 paal van het pakhuis verwijderd en

geleiden aan den berOTUG!: Andeeandee. De ins^ans' is naar het

zuidoosten gerigt. Om dezen te bereiken moet men 302' langs

eene steile helling afklimmen. De opening is 41' breed, 48'

hoog, 436' diep. In deze is eene zoetwaterwei, genaamd Ba-

njoe teroes.

2. Gowa Tjeleleng, mede II/2 paal van het pakhuis, aan

deir bergrug ïjileleng. De ingang is naar het zuidoosten, 374'

berg-af, met nog 114', die zoo steil zijn, dat men met eene

Tottanladder moet afdalen. De opening is 34' breed, 45' hoog

en 263' diep.

3. Gowa Gedeh, op 2 palen afstands van het pakhuis, aan den

bergrug Pamoeran. De ingang is naar het zuidoosten gerigt, 147'

steil berg-af. De opening is 120' breed, 70' hoog, 464' diep.

In deze grot komen nog 2 andere holen uit, t. w. Linkong

en Mandoeloro, beiden ten westen van Gowa Gedeh. De ope-

ning der eerste is naar het z. o., 60' breed, 25' hoog en 304'

diep. De tweede ten n. o. 30' breed, 96' hoog en 176' diep. Ten

noorden van Gowa Gedeh is nog eene grot, genaamd Gebioeran,
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waarin men met cene bamboezen ladder van o O' lengte afdaalt.,

en dan nog 96' zwemmen moet, alvorens den vasten bodem te

bereiken.

4. Gowa Djoembling, op '4 palen van het pakhuis, aan den

bergrug Peuaitan. De ingang is naar hetz. o., 361S' berg-af;

vervolgens moet men langs eene rottau-ladder 660' langs de steile

rots afklimmen. De opening is 32' breed, 8' hoog en 50' diep.

5. Gowa Loewee , op 3 palen van het pakhuis , aan den berg-

rug Penaitan. De ingang is naar het zuidoosten, 320' berg-af,

en vervolgens langs eene rottanladder 180' steil naar beneden.

De opening is 30' breed, 24' hoog en 216' diep.

6. Gowa Tjangak, mede aan den bergrug Penaitan. De in-

gang is naar liet z. o., 320' berg-af en verder langs eene rot-

tanladder 180' steil naar beneden. De opening is 30' breed, 40'

hoog en 32' diep.

7. Gowa Renditau , op 3 palen van het pakhuis , aan den berg-

rusc Watoeboetak. De ino'anof is ]iaar het z. o., 527' bersr-af

en verder 200' langs eene rottanladder steil naar beneden. Do

opening is 35' breed, 25' hoog en 450' diep. In deze grot

zijn nog twee kleine holen als: Moesigiet, aan de oostzijde,

12' breed, 24' hoog en 162' diep, en Djientako, aan de noord-

zijde, 18' breed, 25' hoog en 240' diep.

8 Gowa Linkoong, op 3 palen van het pakhuis, mede aan

den bergrug Watoeboetak. De ingang is naar het z. w. , 710'

berg-af en verder langs eene rottanladder 16' steil naar be-

neden, waarna men nog 48' zwemmen moet om vasten bodem

te bereiken. De opening is IGO' breed, 35' hoog en 718' diep.

Deze grot is van zoet water voorzien
,
genaamd Bedjie.

9. Gowa Temon , op 3 palen van het pakhuis , ook aan den

bercjruoj Watoeboetak. De ino-au^: naar het z. w., 1260' berjï-af

en langs eene rottanladder 210' steil naar beneden, en dan

nog 130' zwemmen om het doel te bereiken. De opening is

75' breed, 85' hoog en 646' diep.

10. Gowa Nogosari, aan den bergrug Sawangan nogosari.

De ingang naar het z. w., 385' berg- af en langs eene bamboe-

zen ladder 27' steil naar beneden; verder over eene van rottan
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o-cspannenc brug van 103'. De opening is 47' breed, 25' lioog

en 219' diep.

11. Gowa Madjiengklak, aan den bergrug ]\[nedjaii. De in-

"•nno" naar liet z. w., dien men inet eene bamboezen ladder van

30' bereikt, De opening is 87' breed, 25' hoog en SS'

diep.

Om 10 uren des morgens nam ik de terugreis te paard

aan. Daar mijn paard vrij oud was, had ik 3 volle uren tot

de reis naar Djetties noodig. De togt over het Aija-gebergte

levert groote verscheidenheid op, daar het even als Noessakam-

bangan met heuvels doorsneden is en even als dit uit kalk

bestaat, terwijl de rots aan zee loodregt is afgebroken, zoodat

het zich voordoet als of het vroeger met dit eiland verbonden

was en daarmede een geheel uitmaakte, waarvan het noorde-

lijke uiteinde zich in het vaste land van Java verliest, terwijl

het midden-gedeelte, langs de kust van Banjoemas, door de

uitstrooming van de rivier Seraijoe en de Segara anakan schijnt

weggespoeld te zijn. Dit gebergte is weinig bebouwd. Men

vindt er enkele koffijtuinen, doch de heesters stooten wegens

de ^^mue laag humus, spoedig op de kalkrots en beloven

daardoor geen lang en v/eelderig leven, evenmin als de djati-

boomen , die langs den weg zijn aangeplant. Ook vindt men

enkele woningen van inlanders en kleine aanplantingen voor eigen

gebruik. Klapperboomen komen nog al veel voor, tloch men

schijnt aan hunne vruchten weinig waarde te hechten, daar de

bloemstengen meestal afgetapt worden, om suiker te koken,

waardoor de vruchten verloren gaan. De vegetatie heeft overi-

gens veel van die van Noessakambini^an, doch ik vond wei-

nig van mijne gading. Slechts van eene Hedera en Pilices be-

kwam ik zaden en planten, terwijl men mij eene nieuwe Cijcas

beloofde, waarvan do vruchten eetbaar en aangenaam van smaak

waren en de stam gedoomd zoude zijn, hetwelk echter aan de

jonge planten, die de heer Sartorius mij daarvan bezorgde,

niet zigtbaar was. J)aar deze evenwel levend naar Buitenzorg

zijn overgebragt, zal het laler blijken of zij iet^ anders zijn

dan Ciicas circinalis.
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Nadat ik te Djetties mij wat versterkt had, zette ik mij om

1 uur weder in de beudie , om uaar Adipala terug te keeren , en had

reeds 3 posten zonder tegenspoed afgelegd, toen het vierde paard

weigerde mij verder te brengen en zijn tuig gelieel uit elkan-

der scheurde, waarom ik mij te paard zette en oi^ 4 uren te

Adipala aankwam. Het werd nu te laat om naar Banjoemas

door te reizeu, Avaarom ik genoodzaakt werd te Adipala te

vernachten. De wedono had de goedheid mij eene kamer in

zijn huis aan te bieden , dewijl de passangrahan te bouwvallig

was.

In de nabijheid is eene kaneelfabriek , waar zeer fraaije kaneel

vervaardigd wordt.

10 Junij, van Adipala naar Banjoemas, 22 palen, welke ik in

3 uren aflegde. Ook hier waren djatiboomen langs de wegen

geplant. De we^^ loopt langs en door moerassige streken , waarin

echter overal padi geplant wordt. Aan de laatste poststation

begint het terrein te rijzen en wordt al spoedig bergachtig,

zoo zelfs, dat men op sommige plaatsen den bergrug wel tot ±
40' heeft doorgegraven, om den rijweg daar te stellen. Ein-

delijk daalt men weder, om in de fraaije, met rijstvelden

bedekte vlakte van Banjoemas te komen. Alvorens echter

den bergrug te verlaten, en aan het prachtige residentiehuis te

komen, ziet men de begraafplaats der Europeanen, welker witte

en verhevene tomben (waaronder in het midden die van wijlen

den resident Doornik als eene kleine kapel uitsteekt) een som-

ber gevoel te weeg brengen, dat echter spoedig door het gezigt

op het verder gelegene residentiehuis met zijne environs wordt

uitgewisclit. Het residentiehuis is geheel van het eigenlijke

oude Banjoemas afgescheiden en op eenigen afstand daarvan

verwijderd. Daarbij behooren nog zeer fraaije bijgebouwen en

de kantoren. Ook vindt men in de nabijheid een paar par-

tikuliere woningen. Behalve de ruime, onderhoudene tuinen

rondom het hoofdgebouw, is men geheel omringd vau padi-

velden.

Banjoemas zelf ligt aan de rivier Seraijoe. Het is in re-

gelmatige vierkanten verdeeld, waardoor ruime rijwegen loo-



— 232 —

pen, waarvan een regelregt van het residentichuis binnen-

lands leidt. Men vindt er vele europesche woningen.

De resident Jonkli^" Mr H. C. Van der Wijck had de

goedheid mij huisvesting aan te bieden en mij verder alle

mogelijke hulp voor mijne ^ verdere reis te verleenen.

Yoor mij was echter in deze vlakke streken niets nieuws

te vinden, waarom ik, na mijne zaden, planten en herbarium

te hebben ingepakt en verzonden, mij weder op reis begaf.

13 Junij vertrok ik naar Bandjamegara, 32 palen, langs

eeuen gelijken
,
goed onderhoudenen weg , langs welken in zijne

geheele lengte djatiboomen zijn aangeplant. Deze schijnen

echter, zoo hier als elders langs de wegen, niet zwaar te zul-

len worden , hoe rijk de gronden ook wezen mogen , dewijl daar-

tegen twee groote bezwaren bestaan, namelijk, dat ze slechts voedsel

uit den rijweg kunnen opnemen , vermits tot lozing van het regen-

water aan beide zijden goten gegraven zijn, en dewijl de boom,

op zich zelven staande, zeer genegen is, vele zijtakken te ma-

ken die echter gedurig worden afgekapt. In de natuurlijke bos-

schen, waar deze boomen digt bij elkander groeijen, maken

ze minder zijtakken, en worden daar even als de dennen in

Europa tegen elkander opgezweept. De grootste, welke ik aan-

trof, waren niet dikker dan 1' diameter en deze werden be-

reids voor timmerhout geveld..

Te Bandjamegara is, behalve de plaats zelve, weinig anders

te zien als rijstvelden en kampongs, even als in de door

mij doorgetrokkene vlakten van Banjoemas, zoodat ik mij des

morgens van den 3den Junij , in gezelschap van den wedono

van Bator en zijn gevolg, weder op reis begaf naar Bator, 25

palen, welke nu te paard moesten afgelegd worden, terwijl

ik mijnen wagen met 20 koelies naar Wouosobo, 18 palen

ver, doorzond , daar de weg voor rijtuig met paarden te Ban-

djamegara eindigt en van daar naar Wonosobo vrij slecht

moet zijn, zoo door het klimmen en dalen, als door de groote

rotsblokken, waaruit sommige wegen in deze streken geheel

schijnen te bestaan.

Alvorens ik de benedenlandcn verlaat , moet ik no^- eenen blik
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werpen op de werkzaamliedeu eu gereedschappen der inlanders,

die mijns inziens beide zeer veel te wenschen overlaten. In het

algemeen vond ik de Javanen hier veel trao-er en onverschilli-

ger dan in de Soendalauden. Otn niet slechts mijn' wagen tot

voorbeeld te nemen , dien men in de Preanger-landen gemakke-

lijk met de helft der koelies zoude vervoerd hebben, zag ik

verder kalk en andere materialen vervoeren, waarvan iedere

pikolan stellig* geen 10 ned. ponden woog. Ook hebben ze

geene behoorlijke draagmanden maar binden de artikelen slechts

in ruwe, bij elkander gelapte bamboezen, te zamen, welke

zij na het gebruik wegwerpen. De vrouwen zijn eigenlijk de

lastdraagsters : ze dragen alles in een kleedje (kain) gebonden,

op den rug. Met het dragen mijner bagaadje was het steeds

even zoo gesteld, dat ze namelijk een dubbel getal koelies

vereischte, die dan nog buiten alle evenredigheid lang onder

weg bleven, waarvan de oorzaak scheen te zijn, dat ze, voor-

uit betaald wordende, eerst hunne duiten verspelen alvorens

de reis te aanvaarden. Aan den anderen kant scheen het mij

evenwel toe, dat ze wel werken kunnen. Daarvan getuigden

de goed onderhoudene kaneel- en kofiïjtuinen

Met hunne gereedschappen, zoo voor den land- als liuis-

bouw, is het niet veel beter gesteld en ook hierin staan ze

ver bij de Soendanezen ten achter. Voor het zoo doelma-

tige kapmes (gollok) der Soendanezen, waarmede deze steeds

op zijde gewapend zijn, hebben zij een soort van hakmes, dat

kort en breed, is, in verschillende dimensiën, met of zon-

der kromme punt, breeder of smaller. Zij dragen dit in'

een' houten, platte, vierkanten bak van ±1/2 voet lang, 4"

voeten breed en 1" voet dik, met een riem om het lijf, op den

rug. Voor de parang hebben ze eene soort van krom hou-

weeltje, ook al van verschillende vormen, dat veel naar kinder-

speelgoed gelijkt, waaraan ze eeneu lossen steel zetten, evenals

men hier voor de bijlen (balioeng), waarmede de zwaarste hoo-

rnen gekapt worden, gebruikt. Dit werktuig wordt meestal op

en neer bewogen, en niet zoo als de parang in eene horizonta-

le, maaijende, rigtiug. De parang (sikkel) ziet men er zelden,
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«^n Imiiue patjols (hoiiweeleii) zijn van lioiit, met een klein

stukje ijzeren beslag aan de punt, zoo als men liier bij uitzon-

dering voor de natte rijstvelden gebruikt.

Van Bandjarnegara begint de weg al spoedig te rijzen en

loopt vervolgens tot Bator over en langs heuvels en door da-

len, met vele bogten, om de diepe valleijen te vermijden»

waardoor de weg stellig de helft langer is dan de werkelijke

afstand heraelsbreedte.

Op 7 palen van Bandjarnegara komt men te Selappar, eene

pleister]Dlaats , waar ik van paard verwsselde.

Op 14 palen ligt Pagentang, waar ik om 13 uren aan-

kwam, een goed ontbijt gereed vond, en nogmaals van paard

verwisselde, waarmede ik om half vier uren te Bator aan-

kwam. Onder weg verzamelde ik nog eenige planten, voor-

namelijk Orchideëu, en eene fraaije Capparis, die juist hare

volle bloemenpracht ten tooii spreidde en waarvan ik het geluk

had eene plant te vinden, die vervoerbaar was, en ook levend

te " Buitenzorg is aangekomen.

Bator bestaat uit hellende vlakten, waarop men vroeger thee-

heesters geplant hcoft, waarvan nog velen zijn overgebleven, die,

hoewel geheel verlateii, met onkruid begroeid en door koeijen

vertrapt, eveuAvel blijven voortgroeijen, zonder dat men zeg-

'j-en kan dat ze er weelderic; uitzien. Het terrein is met vele

regthockige slokkans (kanalen) doorsneden, die ^daar geduren-

de de theeaanplauting zijn aangelegd. Zij zijn meestal droog,

maar door het regenwater vrij diep uitgespoeld. Door sommi-

gen vloeit levend water, dat uit de valleijen van den achter Bator

gelegencTi berg Peterangan stroomt. De grond is zandig eji

vruchtbaar en dit, gevoegd bij het daar lieerschende klimaat,

maakt deze streek bijzonder geschikt voor vele europesche

en andere, in dergelijke klimaten te huis behoorende, planten. De

voornaamste jn-odukten zijn iiicr: tabak, kool, aardappelen, knof-

look, groote of bocreboonen, en eenige weinige andere groen-

ten, die er alk; bijzonder goed tieren, niettegenstaande de

landbouwers niet ver in de kunst der warmoezerij zijn ingewijd.

.J)i; tabak wordt niet bemest, maar op nieuwe of lang braak
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lingen van den Peterangan , waartegen men niet dan met groote

inspanning ka;r cplvlimmeii. Daar plant men ook kool en aard-

appelen, zonder bemesting. T)e teelt van den tabak laat veel

tcwcusclien over. liet zaad wordt te digt gezaaid, zoodat de jon-

ge planten spillig opschieten, en vervolgens te oud uitgeplant wor-

den, als zij reeds een dunnen steng zonder bladen hebben, waar-

door ze laiig staan te kwijnen alvorens tot verhaal te komen , want

deze steng is te zwak om door te groeijeii. Eerst moet de plant

zich beneden aan den voet uitzetten en nieuwe bladen vormen

,

om daaruit later haren steng met kracht te kunnen ontwikke-

len. Dewijl er op die wijze vele uitsterven, meenen de planters

daarin te kunnen voorzien door 2 a 3 planten bij elkander te

zetten, dat, bij doorgroeijen van allen, alweder groot nadeel aan

de eene, te behoudene plant toebrengt en haar in hare ontwik-

keling zeer nadeelig is. Ik raadde hun om ruimer te zaaijeii en

de planten jonger uit te planten. Tegen het eerste woog als be-

zwaar op, de 'meerdere zaadbeddingen, die ze dan zouden moeten

aanleggen, hoewel ze niet rekenden de vele planten, die nu ver-

loren gaan, waardoor ze toch evenveel terrein bezaaijen moeten.

Tegen het tweede punt bragt men in, dat de planten, jong uit-

geplant, te veel van insekten te lijden hadden. Men let hierbij er

echter niet op, dat die insekten de planten zoowel op de zaai-

beddingen als uitgeplant kunnen verslinden. Ook is dit bezvraar

zoo groot niet indien iSdere planter zijne tuinen belioorlijk naziet,

en de weinige wormen, die hier of elders soms enkele planten

afknagen , verdelgt. Ware het klimaat hier niet zoo gunstig, daii

zoude van deze kuituur maar luttel weinig teregt komen, hoe-

wel de tabak nu een' vrij grooten tak van handel uitmaakt.

Kool, aardappelen enz. op tagalvelden geplant, worden meest-

al bemest, Vv^aarom men hier koeijeu en buffels, enkel voor den

mest, aanhoudt, en er geen ander gebruik van maakt, niette-

genstaande vele velden zeer geschikt zijn om beploegd te wor-

gen;— doch ploegen kende men hier niet. De wedono was

echter zeer gelukkig, toen ik hem beloofde, een model van een'

ploeg te zullen zenden , waaraan ik later voldaan heb.
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De djagong (maïs) staat hier 7-10 maaudcu te velde. Het

ware weuschelijk, proeven te nemen niet die soorten, welke in

de benedenlanden slechts 3 maanden te velde staan.

Groote boonen zijn hier kleiii en niet grooter dan paarde-

boonen. Ik zond later betere hollandsche zaden , die er zeker

goed zullen slagen.

Doperwten groeiden er zeer weelderig, even als snijboonen,

sasawi, zuring, enz. De aardbeziën gaven geene vruchten meer,

omdat ze, even als de artisjokken, sedert jaren niet verplant

waren.

Van vruchtboomen vindt men hier enkel de wilde persik, die

vele, doch slechte vruchten draagt. Eene kleine wilde appel-

soort, die maar zelden vruchten voortbrengt, vindt men in de

kampongs overal aangeplant. De Acacia vulcanica, hier ge-

naamd kamalandiengan , behoort onder de vruchtboomen. Hare

zaden worden even als die van Parkia speciosa (peteh) in de

benedenlanden gegeten, en hebben een niet minder onaangena-

men reuk- Koffij groeit hier ook nog, schiet zelfs hoog op,

doch n-eeft zeer weinige vruchten. Ook heeft die boom door de

koude hier een geheel ander aanzien gekregen, zoodat men

hem bijna niet herkennen zou.

De treurwilg groeit Aveelderig. Van Lijcium europaeum (da-

won kokki) worden de jonge bladen gegeten.

Alle curopesche groenten zouden hier met goed gevolg kun-

nen gekweekt worden , dewijl en gronden èn klimaat daartoe gun-

stig zijn , wat maar op weinige bergen van Java zamengaat.

Wel heeft men op alle hooge bergen het klimaat naar keuze,

maar weinig vindt men op die hoogte goede, gelijke gronden.

Er woont hier ook een chinesche groentenplanter , die zijne

waar heinde en verre, zelfs naar Pelantoengan , te koop brengt.

Jammer maar, dat hij van geene betere zaden voorzien is.

Tarwe zou liicr ook met goed gevolg kunnen geteeld wor-

den. Eijst groeit er echter niet meer.

Indien de hoogte van 5335 rijnl. voeten, waarop Bator ligt,

voor de kinatcelt voordcelig mogt zijn, dan voorzeker is deze

plaats allezins aanbevelenswaardig.
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Er is hier ecne ruime, vrij goede passangralian , tot verblijf

van Europeanen, samengesteld uit hout, met zes logeerkamers,

binnen- en voorzaal , en zelfs van glazen ramen voorzien. Er

zijn twee gemetselde vuurhaarden, regts en links ^u den

wand aangebragt, die vooral des avonds goede diensten be-

wijzen. De vloer is uit vierkante, gehouwen, steenen zamenge-

steld, die men daartoe, even als eenige boedhistisclie beelden,

welke voor het huis prijken, van Diëng heeft aangevoerd.

Behalve de hoofddessa Bator, waar een wedono woont, zijn

in de omstreken nog 12 andere dessa's. Slechts in de eerst-

genoemde mogen Chinezen wonen. Deze leven geheel van den

handel en voornamelijk van het opkoopen van tabak. Hoe meer

konkurrentie hier bestaat, hoe meer partij de planter dus van

zijn produkt trekken zal. Dé overige dessabewouers zijn Ja-

vanen uit de residentiën Banjoemas, Bagelen, Kadoe, Pekalon-

gan, enz.

De hoofddessa is regelmatig, in eene regte lijn, met ver-

scheidene achterstraten
,
gebouwd, die evenwel een vrij havenloos

aanzien hebben. De huizen zijn meestal met houten stijlen ge-

bouwd ; enkele met planken of bamboezen paggers , doch de mees-

ten met riet (kassoo) beschoten; het _^dak is van alangalang. De

heggen (paggers) langs de wegen zijn alle van riet, daar

bamboe hier niet meer groeit, behalve eene soort, genaamd

bamboe luggie (bamboe atter), die echter ook niet zeer weel-

derig voortkomt. Het hout moet ver van de steile berghel-

lingen van het Prahoegebergte in het Bageleensche, met veel

moeite , worden aangevoerd , en wordt door menschen gedragen

,

terwijl de buffels en koeijen, die het zeer goed, even als in

West-Java, slepen konden, rustig loopen te grazen. In de om-

streken van Bator is geen enkele boom meer te vinden, zijnde

alle weggekapt. Voornamelijk tot het droogstoken van den tabak

wordt veel hout gebruikt, dat men nu uit de nieuwe vegeta-

tie van jonge boompjes en struiken vinden moet, en dewijl de

bodem zeer vi'uchtbaar is , herstelt zich deze vegetatie vrij spoe-

dig.

14 Junij, doorkruiste ik de omstreken, doch aangezien hier
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overal kultuur bestaat of bestaan heeft, vond ik slechts wei-

nig, clat mij interesseerde. Echter verzamelde ik toch nog

verscheidene soorten waaronder eene fraaije Leguminoos, cene

soort van Parochaetes (semangen), welker bladen mij aan eene

Oxalis deden denken en welke even als sommige dier soorten

over den bodem heenkroop. Hare bloemen zijn zeer fraai, van

de grootte van die van Lathijrus odoratus. Ec verzamelde

liiervan vele zaden, voornamelijk met het doel, om ze naar

Nederland te verzenden. Op Buitenzorg zijn ze zeer goed op-

gekomen en ook te Tjipannas aangeplant. Eene soort van Cij-

noglossum spreidde daar mede hare prachtige paarse bloemen

ten toon, en ook hiervan vond ik rijpe zaden (dezelfde plant

vond ik later op den top van den berg Tjeremeh, in het

Cheribonsche terug). Zij belooft een sieraad onzer tuinen te

zullen worden. Wahlenbergia lavendulaefolia behoort hier ook te

huis, even als verscheidene soorten van Eubus, Eragaria, Plan-

tago, Solanum, Campanumoea javanica, verscheidene Composi-

tae, Labiatae, waaronder eene zeer fraaije Scutellaria, Urticeae,

Araliaceae, enz. enz.

Ik leerde hier vele Javasche plantennamen, waarin som-

mige inlanders zeer bedreven zijn, zelfs veel beter dan in

AYcst-Java.

Des avonds begon het sterk te w^aaijen en den ganschen

nacht regende het zonder ophouden, wat een slecht vooruitzigt

was, om den volgenden dag naar Diëng te reizen, dewijl de stei-

le wegen nu uiterst glad waren.

15 Junij. Daar het 's morgens nog altijd bleef doorregenen

kon ik niet voor 9 uren vertrekken, om de 7 palen naar

Diëng af te leggen. Deze weg is zeer interessant, door de vele

bijzonderheden, die men er aantreft. Op ±ö palen van Ba-

tor komt men bij Tjondrohdimoekah, ccne hcctc bron, die

sterk kookt, en de geheele oppervlakte van het water, die

een paar roeden in diameter zal beslaan, van 5 tot 10 voeten

hoog, met geweld, ojjheft. Deze bron ligt in eene vallei, door

hoogo en steile wanden ingesloten, die als bij uitzondering

nog met geboomte begroeid zijn, dewijl de wanden te steil zijn.
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om ze te kimncn vervoeren. Van hier rijdt men l/o paal terug

om weder op den weg naar Diëng te komen.

Verder, op bijna 4 palen van Bator, komt mij bij Pakareman,

het zoo bcruclite doodendal. liet ligt I/4 paal van den weg

iu eene kom' aan den berg Djiraat. Bij den ingang van het

dal zal het ±50' diep zijn, terwijl de steile bergwand, aan

de overzijde en verder rondom, die ook met geboomte begroeid

is, wel een paar honderd voeten hoog van uit het dal oprijzen

zal. Alles is begroeid met struiken en grassoorten, tot zelfs

beneden in het dal. Enkel de plaats, waar zich de stiklucht

(koolzum-) ontlast, ter grootte van ± 25 vierkante roeden, is

kaal en zonder de minste vegetatie. Aan een stuk rots, te

midden dezer gasuitstroomingen staande, kan men zien tot hoe

hoog deze dampen doodelijk zijn, dewijl daarop tot de hoogte

van 4' of 5' zelfs geene enkele mossoort groeit, maar daar

boven weder planten worden waargenomen. Eene kip, die men

op den bodem nederwierp, ondervond niet het minste leed;

daarentegen zag ik eenige lijken van honden in het rond ver-

spreid, die reeds in een' gevorderden toestand van ontbinding

waren.

Op 41/3 paal van Bator ligt, op I/2
W^^ '^^''^ '^^^^ '^^^g naar

Diëng, de Telagalerie, waar zich uitgestrekte lieete en kou-

de modderwellen bevinden. Sommigen zijn zoo heet, dat er

eijeren in hard gekookt kunnen worden. Het meer ligt in

eene kom, door het gebergte Goenoeng Paggar omgeven, wat

nog rijkelijk met liooge boomen begroeid is. Om het te ge-

naken, moet men eene menigte trappen afklimmen, die ook al

uit langwerpig-vierkante, gebouwene steenen, van Diëng af-

komstig, zijn daargesteld. Het terrein ziet er vrij woest uit.

Hier en daar tusschen en op de modderwellen
,

groeijen planten

op kleine eilandjes iu het meer. Deze planten bestaan hoofdza-

kelijk uit de krater-vegetatie , Agapetes, vooral Thibaudia micro-

phylla J. (komadas); verder Phragmites sp. (glongong), Glei-

chenia Hermanni (pakkies tjeboek), enz., welke laatste ik hier

voor het eerst op mijne reis aantrof Ik kM^am met den we-

douo overeen, om deze in groote hoeveelheid ten dienste van
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het gouvernement te verzamelen, waaraan oolc gevolg is ge-

geven, dewijl die plantensoort in geene genoegzame hoeveelheid

aan het Gedehgebergte meer te verkrijgen is.

In het grootere meer met witachtig troebel zwavelwater, dat

door het bijkomende koude water geheel is afgekoeld en waarin

alle wellen zich ontlasten , terwijl het daarna in een beekje weg-

stroomt , ziet men vele wilde eenden (blibies) rondzwemmen.

Het is echter niet gemakkelijk om er jagt op te maken. Wel

kan men hier en daar rondwandelen, doch steeds over wellen,

waarbij men de grootste voorzigtigheid moet in acht nemen,

om niet door de korst heen te zakken.

Bij het meer heeft men eene vaste loots ojigeslagen. Daar-

bij is een badhuisje, waarin eene goot, die warm water aanvoert,

alsmede verscheidene kommen met water van verschillenden

warmtegraad. Hier wordt ook zwavel verkregen, doch in ge-

ringe hoeveelheid en zeer onzuiver. Men heeft daartoe eene

bijzondere wijze, door namelijk, de oppervlakte, waar zwavel

uitgestooten wordt, met droog alangalang en andere ruigte te

bedekken , waarin zich de zwavel aanzet. In de loots zelve vond

ik eene dikke massa, die uit den bodem scheen voort te komen,

veel naar zwavel, doch ook Avel eenigzins naar zwammen ge-

lijkende, en uit schoone kristallen bestaande. (1)

Terwijl wij ons hier eeuigen tijd met de beschouwing van

deze zonderlinge natuurtooneelen hadden bezig gehouden, be-

gon er een stofregen te vallen, en daar er weinig vooruit-

zigt bestond dat deze spoedig eindigen zou, begaven wij

ons weder op weg naar Diëng, in de hoop verder op eene

heldere lucht te zullen vinden. Hierin werden wij echter

zeer teleurgesteld, daar de regen meer en meer toenam en in

een' volslagen stortregen overging, waarmede wij om 1/3 twee

uren doornat op Biëng aankwamen, waar men gelukkig reeds

een goed vuur had aangelegd. Ik had het geluk mijne goe-

(1) Zie over de geologisclic gcstclJliciJ ca betcekcnis van het Dicngsche plateau

en zijne omgevingen de werken van den heer Jungiiühn en de rragmenttn

eencr reis over Java van den lieer Bleekkk.
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clereu reeds daar te vinden, zoodat ik mij onmiddellijk kou

verschoonen, waardoor ik minder van de koude leed.

Te Diëng is, even als te Bator, eene goede passangrahan

,

met 6 kamers, eene middenzaal met een' vuurhaard en eene

groofce opeue voorgaanderij, die even als te Bator met steenen

der gesloopte boedhistisclie tempels belegd is. Binneusliuis heeft

men echter eene houten, vloer. Voor het huis prijken eenige

verminkte steenen beelden, en een paar zoogenaamde holland-

sclie rozen (Rosa centifolia) van hoogen ouderdom en reus-

achtige grootte. Verder vindt men nog een planken bijgebouw

met 6 kamers.

Over het plateau van den Diëng loopt de scheiding van

Banjoemas met Bagelen, die door het riviertje Kalitoelies,

wordt aangewezen, waarin zich nog kleine vischjes (boenter en

parai) bevinden (1).

Mij in de voorgaanderij tot schrijven gezet hebbende, moest

ik dit welhaast staken en naar het vuur verhuizen, dewijl mijne

vingers, door de koude verstijfd, de pen niet meer voeren kon-

den.

Tegen den avond klaarde het weer op, zoodat ik nog eene

wandeling doen kon, waarbij ik vele mij onbekende planten

opmerkte. Ook bleek het later, dat hier een rijke schat uit

het plantenrijk te verzamelen is. Jammer maar, dat deze planten

in de benedenlanden niet met goed gevolg kunnen worden overge-

bragt, daar vooral vele javasche planten aan zekere hooo-ten

en klimaten gebonden zijn, waarvan ze niet, dan met opofle-

ring van hare schoonheid of zelfs van haar leven kunnen verwij-

derd worden.

16 Junij bezocht ik de nog overgeblevene boedhistisclie tem-

pels, die zich op het plateau van Diëng bevinden, en begon

met dien, welke aan den weg naar den krater (Kawa kidang)

staat, en weloekohdoroh genoemd wordt, waarvan de spits reeds

is afgestort. Het is een vierkant piramidaal gebouw, even als al-

(1) De boenter is Barbus oresigenes Blkr, de parai ecu Leuciscus, waar-

schijnlijk Lcuciscus cijanotaenia Bllvr.
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Ie dergelijke javasclie oiulhccicii van gebouwene stceiiei), die

op elkander geslepen zijn, zonder eeiiige metselspceie ter ver-

binding, hoewel ^ionis met 7A\ulu\v^taarte]i, in den steen /^elvcn

gellouwen, in elkander gezet. Het uitwendige is ruim voorzien

van beeld- en loofwerk, waaronder nog vele zeer goed bewaard

geblevene figuren, lioewel andere reeds veel door den tand des

tij ds geleden hebben.

Vervolgens leidt de Aveg langs het meer Telagatroes, wat veel

lager ligt dan de weg, naar bovengenoemden krater Kawakidang,

Men ziet verder verscheidene vulkanische werkingen, waaron-

der eene groote kom, waarin de modder tot een paar voeten

hoog opkookt, andere waaruit mede modder, helder water, of

ook enkel waterdamp te voorschijn treedt. Zwavel schijnt er

weinig uitgedampt te worden. Thans is de nog hier en daar

werkende kom voor het grootste gedeelte met gras en strui-

ken, waaronder ahvedcr Agapetes varingiaefolia , begroeid, en

aan twee zijden door gebergte ingesloten, terwijl de eene zij-

de zich tusschen het gebergte naar 'de meren verlengt en aan

de andere zijde de uitwatering j^laats heeft. De aan den krater

grenzende en slechts door lage dammen van elkander geschei-

dene meren, zijn bij opvolging: Telagatroes, waaruit hier en

daar aan de kanten nog heet water opborrelt en begroeid

met Scirpus en andere Cj^peraceae ; — Telagaweruo en Tela-

gapeugilou, welke alle van uit het laatstgenoemde gevoed

worden en eene idtwatering ten z. o. van Diëng hebben.

Telagabalikambang, dat in vergelijking der vorige slechts klein

is, ligt hooger en op het plateau Diëng zelf. Op het plateau

is nog een onderaardsche gang, waardoor een man, te paard

gezeten, passeren kan, die in eene hellende rigting, onder

het gebergte door, 10 palen ver tot in de benedenlanden zoude

voortloopen. Men verhaalde mij er verder van, dat die Avas

aangelegd, om de vrouw van Ardjoeno, die te Diëng woonde,

te gaan schaken, waarbij de uitvoerders van dit plan gevangen

genomen werden en het leven zoude verloren hebben, liet is

waarschijidijker, dat dit reuzenwerk door de stichters van de

steencn gewrochten op Diëng zelve daargesteld is.
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Van dit uitstapje keerde ik niet ledig terug, maar vond vele

en zeer merkwaardige planten, waarvan de opgave hier nader

volgen zal.

Om 3 uren des middags moest ik wegens de koude mijne

pen nederleggen en maakte ik nogmaals eene wandeling ten

zuiden van de passangralian. Na het plateau Verlaten te heb-

ben, loopt de weg langs den westervoet van een zacht

hellend, niet hoog en afgerond, zeer vruchtbaar gebergte,

aan de andere zijde door het meer Pengilon begrensd. Op

dezen weg vond . ik aan den voet des bergs geheele stre-

ken met Berberis asiatica en eene heesterachtige Cocculus

begroeid. Het gebergte omgaande, komt men aan de oostzijde

daarvan op den weg naar' Wonosobo, waar men een prachtig

uitzigt heeft, ter plaatse waar de weg over eenen natuurlijken

dam loopt, die niet breeder is dan voor eenen goeden rij-

weg noodzakelijk is. Aan de westzijde ziet men , diep bene-

den, het meer Pengilon en de andere daaraan grenzende me-

ren, in hunne geheele schoonheid, en aan de oostzijde een

vruchtbaar dal, dat even diep, zoo niet nog dieper dan het

meer gelegen is en waarin verscheidene dessa's als aan de steile

bergwanden hangen, welke, hoe steil ook, toch meerendeels met

maïs, tabak en kool bebouwd worden. Van rijst. is hier geene

kwestie meer, daar Diëng op 6G22', bijna 1300' hooger ligt

dan Bator, terwijl de eigenlijke Prahoe aan de overzijde de

scheiding met Pekalongan uitmaakt. Deze vallei stelt eigenlijk

eene vijfde kom daar.

Voor de kinakultuur zouden deze gronden, vraar ze niet al

te steil zijn, met voordeel kunnen gebezigd worden.

Maïs en tabak zijn hier weder de hoofdprodukter. Kool en

groote boonen vindt men bij lederen landman, even als bij de

boeren in Europa. De vegetatie is hier, evenals te Bator, zeer

weelderig en verschilt in soorten veel van de op dezelfde hoog-

ten aan het Gedeli-Pangerangoh- en Salak-gebergte voorkomen-

de. Daarvoor zijn echter gewigtige redenen. Vooreerst zijn laatst-

genoemde bergen, tot aan hunne kruinen, geheel met geboomte

begroeid, hetwelk de ontwikkeling van vele plantensoorten be-

VIIL 18
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let, voor andereu daarentegen voordeelig is. Ten anderen zijn die

bergen meestal zeer steil en niet zoo rijk aan humus, zoodat

liet te verwonderen is, hoe er nog zulke kolossale boomen in

groeijen kunnen, wat echter voornamelijk aan de vele regens

toe te schrijven is. Over het geheel is Westelijk Java minder

rijk aan goede teelaarde, bestaande deze daar meer uit roode

magere klei dan meer oostelijk. In de Preanger Regentschap-

pen, voornamelijk in het Bandongsche, begint men daarin reeds

verandering te bespeuren, hoewel de zwarte gronden, die men

daar aantreft, even als op vele andere plaatsen, veelal vulkanisch

schijnen te zijn. Bij Diëng ontbreekt het aan geene goede

teelaarde en het steeds vochtige klimaat helpt de vruchtbaar-

heid niet weinig vermeerderen.

Hout is hier ook al moeijelijk te bekomen, daar slechts de

steile berghellingen nog daarmede bedekt zijn, terwijl in de

bewoonde streken alles heinde en verre is weggekapt.

Dit bergachtige land is wel schilderachtig, doch voor de kui-

tuur hoogst bezwarend. Gelukkig evenwel, dat er een rijke hu-

mus voorhanden is, die slechts van onkruid gezuiverd behoeft

te worden, om eenen goeden oogst te kunnen opleveren , dewijl

er van het omwerken met de patjol geene kwestie is. Even-

min heeft men hier ooit ploegen gezien.

Vele planten van westelijk Java, op gelijke hoogten groeijen-

de, vindt men hier terug, doch ook meerdere, die daar niet

voorkomen, even als men daar sommige vindt, die hier geheel

ontbreken. Vele namen stemmen met elkander overeen, doch

andere verschillen grootelijks. Daarbij komt, dat de Soendane-

zeu voor meest alle booraennamen hun ki (hout) plaatsen , waar-

voor de Javanen weder hun kadjeng (hout) voegen, en alhoewel er

planten zijn, die over geheel Java denzelfden naam blijven be-

houden, wisselt die van de meeste toch in de verschil-

lende rcsidentiën weder af, en wat nog erger is, men verstaat

in de cene residentie onder denzclfden naam soms eene geheel

andere plant dan op eene aangrenzende plaats. Daarbij zijn er

plantcnkenncrs, die nooit een antwoord schuldig blijven, maar

voor de vuist weg een naam noemen , die echter niet altijd de
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juiste is. De bewouers dezer hooge streken, en de Javanen in

het algemeen, waren meer met plantennamen bekend dan de

Soendanezen, wat welligt daaraan is toe te schrijven, dat de

hoogere streken, waar de meeste soorten voorkomen, hier meer

bewoond zijn dan in de Soendalanden , waardoor men hier meer

in aanraking m'fet de bergvegetatie gekomen is.

De Javanen maakten zich vrolijk met de naar hun gehoor

zeer lompe soendasche taal en de soeudasche plantennamen,

die de mij volgende bedienden uitspraken; zoo ook over hunne

kleederdragt , die dan ook in vergelijking met die der Javanen er

vrij armoedig uitzag, dewijl de geringste Javaan, zonder zijne sa-

rong niet gekleed is en daarbij de kris vooral niet missen kan. Zij

schenen zich dan ook ver boven de Soendanezen verheven

te gevoelen, hoewel deze laatsten die minderheid geenszins er-

kennen.

17 Juuij. Na mijne planten en zaden, den vorigen dag ver-

zameld, verzorgd en er de javaansche namen van opgeteckend te

hebben, ging ik om half negen ure weder eene wandeling ma-

ken, en deze keer naar de vijf nog overgeblevene tempels, die

in de vlakte of liever moerassen voor de passangrahan gelegen

zijn. Zij zijn echter ook al zoo zeer in verval, dat ze na eenige

jaren nog sleclits tot de geschiedenis zullen beliooren. Nu reeds

zijn ze van de meeste beelden beroofd, belialve die, welke in

den muur zelven gebeiteld zijn. De eerste dezer tempels (roema

Samaar), welke het westelijkste en meer afgezonderd ligt, is de

laagste van allen. De vier overige, welke n. en z. op eene regte

lijn geplaatst zijn, zijn alle roema Ardjoeno, waarvan de eerste

vlak tegen over de roema Samaar staat en waarin zich, in het

midden, een steenen vierkante waterbak bevindt, waarin steeds

water moet druipen, of het regent of niet. Evenwel zag ik, nu

het niet regende, geen enkelen druppel neervallen. Er was echter

nog water in den bak voorhanden, waarmede alle de mij ver-

gezellende personen hunne aangezigten bevochtigden en mij uit-

iloodigden zulks ook te doen, dewijl dit water eene bijzondere

kracht zon bezitten en men daarvan alles goeds te verwachten

zoü hebben. Daar het er alles behalve zuiver uitzag, verschoonde
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ik mij door mij te houden als of ik hun uiet verstond. lu

der^ïelfden tempel zag ik ook klapperdoppeu met asch gevuld, ten

teeken dat men hier uog soms tereere der voormalige goden offert.

De drie nu volgende tempels stonden vol water, dewijl me^

ze vroeger uitgegraven heeft, om naar het goud te zoeken, dat

een boedhistische vorst daarin geborgen zoude hebben. Toen

deze onderneming ongunstig uitviel , vergat men de uitgravingen

weder te dempen.

Het is hoogst waarschijnlijk, dat het plateau van Diëng

vroeger eene drooge vlakte was. Thans staat in den regentijd

het plateau grootendeels onder water, doch in den droogen

tijd is ruim de helft droog en als weide voor rnndvee en

paarden geschikt, waartoe het dan ook gebezigd wordt. Het

terrein is echter moeijelijk te bewandelen, daar er niets dan

polgras groeit, van ongeveer een voet hoog, terwijl de tusschen-

ruimten in den regentijd onder water staan , doch in den droogen

tijd door het grazende vee gebruikt worden.

Het zou zeer uitvoerlijk zijn het plateau op nieuw droog

te leggen , door eene doorgraving , zoowel ten z. o. als ten w. Die

arbeid zou echter welligt door niets beloond worden, tenzij

door het droogleggen van duizende, in het moeras verzonkene

steenen en beelden.

Ik vond op deze vlakte eene grassoort, die vrij algemeen

moederkoorn voortbrengt, soms o a 4 op één halm, waarvan

ik eene G:oede hoeveelheid verzamelde en aan den chef der g-e-

neeskundigc dienst den heer Wassink tot informatie toezond.

De Javanen verhaalden mij, dat dit de rijst der vroeger hier

gewoond hebbende Boedhisten uitmaakte.

Mijne wandeling dwars over het plateau verder uitstrekken-

de, beklom ik het aan de overzijde der passangrahan gelegene

lage gebergte, waar ik ook nog eene menigte ruïnen van in-

gestorte tempels aantrof. Ten laatsten wees men mij aan de west-

zijde, op het platcan zelf, den ingang van den hiervoren bedoel-

den onderaardschen gang, die echter zoodanig begroeid en met

ingestorte aarde verstopt was, dat ik er mij geenen doortogt

kon banen.
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Ik vond niet zoovele mij nog- onbekende planten als gis-

teren, hoewel de tempels zelve er nog eenige opleverden,

waarbij zaden van Pimpiuella pruatjan Molkb. (poerwotjeng), die

op het plateau overvloedig groeit, docli waar ik te vergeefs naar

bloemen en zaden gezocht had. In de muren der tempels vond

ik nu evenwel het verlangde. Deze plant staat bij de Javanen

ik hooge achting als zullende hare aromatische wortels groo-

te versterkende krachten bezitten. Men liacl mij aanvankelijk

gezegd, dat deze en meer andere planten, waaronder ook

Acorus calamus (driengoh), nimmer bloemen of vruchten voort-

brengen. Toen ik ze echter bi,j de meesten vond en den in-

landers zelfs die van de driengoh toonde, hadden ze niets meer in

te brengen, en schenen er zich zelfs weinig over te verwonderen.

Uit deze Pimpinella en andere planten , die allen den bijnaam

van poerwo dragen, bereidt men, bij wijze van thee, eenen

alle ziekten- en kwalen als nuttig beschouwd

Pimpiuell^ pruatjan De wortels.

Gaultheria leucocarpa Idem.

Gaultlieria punctata. De bladen.

Agapetes varingiaefolia Idem.

Hijpericum javanicum De wortel.

Eubus lineatus Idem.

Elatostemma sp. De steng.

Deze kompositee wordt gedroogd, iijn gesneden en vermengd

als thee gedronken.

Van Gaultheria punctata wordt elders op Java ook eene sterke

en welriekende olie gestookt, bekend onder den naam van gon-

dohpoeroh.

De meeste der hier en te Bator groeijende planten komen

ook elders voor, doch de hiervolgende, met een '^ geteekende,

zag ik vroeger nergens. Van de meeste en voornaamste zond

ik zaden naar Buitenzorg, die daar in het algemeen zeer goed

zijn opgekomen

:

^ Parochaetus communis Semangen,

^ Cijnoglossum sp Behdji.

drank

,
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" Alchemilla villosa Kojoor.

" Cassijta sp Krawitan,

^ Pimpinella pruatjan PoenvotjeTig.

" Elatosterama sp Poerwoiki.

^ Scutellaria sp Songketlanau.

* Lijsimacliia sp Ketoembaran.

^- Berberis asiatica Risiseer.

* Cocculus sp Tjokkottoewa.

* Labiatae • - Pluman.

-X- — . . Leketang warak,

* Xijris sp Miendoengaii.

^- Eriocaulousp Oedelan.

" Pogonostemon sp Pluinan.

'^ Dicrocepliala sp Pran.

* — sp Oepanoepau.

* Spiiantlies sp Legetang.

^ Pragaria sp Kierman.

* Galium sp Dj aren.

* Blepliilia liirsuta Kassooran.

^ Yernonia sp Semboengkoeoek.

Hijdrocotijle sp. . . . . . • Oetjioetji.

Gen... dub Tjiienresmi.

// _ // Kelluoran.

// //
- Audem.

// // Barak.

„ // lambak.

? P
// // • • ^

Agrimonia suaveolens Tjiboelan.

Poiijgonum sp Barang.

// // Assemasseman.

Solanum // • . Bondot.

// // B,a.nti.

E/ubus pruinosus Grung.

// lincatus Kalakoetjet.

// javanicus Oedjensapi.

// alpestris Ribadjien.
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Wahlenbergia lavendiilaefolia. . . Augkebangkeb.

Plantago 3 sp Koepieng-miendjangan.

Pithecolabium montanum. . . . Kamalandiengan.

Campanuraoeajavanica .... Serientielientiel.

Nertera depressa Pehtehan.

Hedijchimn Eoxburghii. . . . Angrek.

Composita Seiidoeroh.

Gijnura sp Tjipolikak.

Prenanthes sp Tjomplongan.

Eupatoriuoi celebicum Telitehan.

Thalictrum javanicum Tespongan.

Gentiana quadrifaria Angkebangkeb.

Tijlophora sp Walisana.

Gaultheria repens Grintingkawa.

Drapiezia multiflora Besieran.

Pratia moiitana. ...... Serieutiel.

Begonia sp Assemtambiloengan.

Cijrtandra sp Ivetohprak.

Sauraija sp- Oembeloembelan.

Desmodium sp Waliekkatoepoh.

Metabolos sp Siemboekankebouw.

Sonclius fallax. , Gembos.

Maesa sp Kemalon.

Boehmeria sp Oraugorangaii.

// // Tambilikan.

Elatostemma sp Pohpohau.

// // Soempalwoewoe.

Aralia montana Garangoeuoeng enz. enz.

Van boomen is hier weinig te vinden. lic zag slechts de over-

blijfselen der volgende soorten, aan de steile berghellingen:

Acer niveum; Waliklar.

Podocarpus cupressinus. . . . Tjamara.

Quercus sp Passang.

Engelhardtia spicata. . . . Sohwoh.

Astrouia macrophijUa. . . . Seganen.

Turpinia sphaerocarpa. . . . Bantjet.

\
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Veruonia javauica Semboeng dedak.

Acronoda, punctata Geüiestri.

!?.lijrsine afiiuis Sambarautoe.

Sijmplocos sp Djirak.

Tetranthera citrata enz.

Slechts de zes eerstgenoemde groeijen op tot hooge boomen en

bruikbaar werkhout. Het lijdt geen twijfel, of de nog met boomen

en struiken begroeide bergtoppen zullea een veel grooter aantal

soorten opleveren. Mijn tijd was echter te kort om alles naauw-

keurig te onderzoeken.

Yergeleken met het westelijke gedeelte van Java, vond ik

hier de meeste nieuwe soorten , niettegenstaande het totale cij-

fer der soorten hier veel minder is.

18 Junij vertrok ik naar Wonosobo, 15 palen van Diëng.

Nadat men eene steilte van het lage gebergte ten zuiden

is overgetrokken , daalt men 5 palen ver langs den Pakoewodjoh

of Tjaddaspoeti. Uit dezen berg schijnen de stichters der Avon-

deren van Diëng geput te hebben, om hun reuzeuwerk tot stand

te brengen. Hij steekt zonderling af bij al het omliggende

gebergte. Men ziet er rotsklompen van alle dimensiën, zelfs

tot ±50' hoogte boven de daartusschen liggende vruchtbare

teelaarde uitsteken.

De weg loopt bijna regt op den berg Sindohroh aan doch

keert zich later regtsaf, zoodat men den Sindohroh aan de

linkerhand krijgt.

Op de hoogere punten, bij de afreis van Diëng, heeft' men

overal fraaije en zeer interessante gezigten, zoo op de in het

verschiet liggende bergen, als in de vi'uchtbare gedeeltelijk

bebouwde valleijen. Op den voorgrond vertoont zich de Sin-

dohroh en iets verder de Soembieng. Verder nog ontwaart men

den Merbaboe en Merapi. Na nog drie palen in zigzag, op

en neer, langs den voet van het gebergte ter regterhand,

waarop nu ook gcenc rotsblokken meer te zien zijn, te zijn

voortgereden , komt men,' op 8 palen van Diëng, te Maron,

waar het fraaije meer Mendjer aan den Goenoeng Pagger-

tipies gelegen is. Dit meer bevat meestal helder en zuiver
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water, wat men van de steile lielliiig des bergs in zich er

ziet neerstorten, docli soms zou het troebel en zwavelachtio-

worden. <|

Ik verwisselde hier van paard, waarmede ik nog 7 palen, tot

Wonosobo moest afleggen. De weg derwaarts leverde niets bij-

zonders op, als loopeude meestal door bebouwde streken, met

kampongs en rijstvelden bedekt, hoewel het terrein nog steeds

bergachtig en met valleijeu doorsneden is. Men vindt bij Men-

jer ook nog eene theeplantaadje, waar de heesters op stelten

stonden, en die men te Wonosobo polkathee noemde. De hel-

lende gronden waren sedert de aanplanting meestal wel een

voet diep weggespoeld, doch door de dikke, onuitputtelijke

laag humus, waren de wortels steeds dieper ingedrongen, zoo-

dat de primitieve wortels in stammen veranderd waren; en toch

zagen deze struiken, hoe klein en onaanzienlijk ook, er niet

ziekelijk uit, en maakten in verhouding tot het koele klimaat

vrij goed jong schot. Men was echter bezig om nieuwe aan-

plantingen te doen, doch nu op daartoe vooraf bewerkte vlak-

ke beddingen, bij wijze van rijstvelden, waardoor het verdere

wegspoelen in deu vervolge zal belet worden.

Ik verwijlde te Wonosobo tot den 21" Junij. Mijn wagen

Avas met koelies van Bandjarnegara hier aangekomen, docli

dewijl ook hier wegens het ongunstige terrein en de dientenge-

volge slechte wegen, geene regentspoarden gestationeerd zijn,

zond ik hem weder met koelies door naar Temangong, in de

residentie Kadoe. Wonosobo ligt 2540' boven zee.

21 Junij reed ik te paard, in gezelschap van den resident

van Kadoe, naar Temangong, en legde de laatste 11 palen per

as af. Het geheele trajekt bedroeg 27 palen, waarvan 11 palen

in het Bagelensche en de rest in Kadoe.

Het terrein is steeds golvende, de weg klimmende en da-

lende tot Kretek 5 palen van Wonosobo, Avaar eene pas-

sangrahan is. Yan daar begint men geregeld, hoewel niet steil

,

den bergrug te beklimmen, die den Sindohroh met den Soem-

bing verbindt, en waarover de groote weg loopt. Op 11 pa-

len van AYonosobo komt men te Redjo, waar weder eene pas-
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sauori'ahan ijevonclen wordt, en tevens de j^rens is van Base

len en Kadoe. Men vindt liier ook nog tlieeheesters in tui-

nen, die tot Bagelen beliooren, well^, in tegenstelling van

die bij Menjer, langs den grond sclienen te kruipen. Al spoe-

dig bereikt men het hoogste punt van den verbindingsrug tus-

schen de twee voornoemde bergen. Daarna weder afdalende komt

men te Parahan, waar de heerlijke rijstvelden voor goed een

begin nemen.

Ifbngs dezen geheelen weg heeft men de prachtigste gezig-

teu, zoowel op den Soembieug en de bebouwde streken, als op

het gebergte, dat Kadoe omsluit.

De gronden scliijnen zeer vruchtbaar te zijn en uit zandi-

(jen leerao-rond te bestaan.

Nog voor Parahan, of 16 palen van Wonosobo, stond de

wagen van den resident gereed, waarmede wij in vollen ren

naar Temangong snelden, welke plaats nog 1800' boven zee ver-

heven ligt. Hier vond ik bij den regent een goed logies en eene

goede tafel doch ik werd niet weinig teleurgesteld d'oor de koelies

,

die mijn' wagen en verdere goederen transporteerden, daar zij

even na mij hadden moeten aankomen, maar eerst des ande-

ren daags om 1 uur s'middags kwamen opdagen, terwijl mijn

wagen eerst in den avond van dien dag aankwam.

Ik vond bij den regent een' zeer goeden wil om mij behulp-

zaam te zijn, zoodat ik dan ook eene menigte javaansche plan-

tennamen kon opteekenen, waartoe op zijnen last de noodigc

bouwstoffen werden aangebragt.

Ik verbleef hier eenige dagen, zoo tot het verzamelen van

planten en plantennamen, als tot het droogen van mijn lier-

barium en het injiakken van levende planten, welk een en an-

der ik den 26" Junij naar Samarang verzond, om het van daar

over zee Batavia en verder Buitenzorg te doen bereiken. Deze

zending, bestaande uit eene kist en eene mand met levende plan-

ten en eene mand met herbarium en zaden, die tevens al het op

Bator en Diëng verzamelde bevatte, is in goeden staat te

.Buitenzorg aangekomen en behalve het daarvan naar Nederland

gezondene, tieren liiervan verscheidene planten zeer weelderig
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in den plrtntentuin te Tjipannas en lioo^^er o]) aan ]u>t Gcdeli-

gebergte.

26. Junij naar Magelang, 15 palen van Temangoug, ver-

trokken. 3 palen van ïemangong passeert men de rivier Pro2;o

,

iets verder de woning van den kontroleur van Prapak en op S

palen komt men te Setjang, aan den hoofdweg van Samarangnaar

Magelang gelegen. Mijn weg was regts naar Magelang, terwijl

men links door en over het Djamboegebergte en Ambarawa

naar Samarang reist.

Het terrein was tot Setjang met rivieren en valleijen doorsneden

en de weg daardoor zeer golvende. Van Setjang tot Magelang

is de weg vrij efl'en , en loopt overal door bewoonde streken en

rijstvelden.

De Javanen hebben hier geheel andere gewoonten als in

de Soendalauden. De mannen dragen b. v. zware lasten op het

hoofd, die daarbij soms vrij hoog zijn, doch welke ze zeer goed

weten te balanceren. Zeldzamer ziet men ze met bamboezen pi-

kolans (draagstokken) op de schouders dragen. De vrouwen

dragen de lasten op den rug, enkel met eene slendang

(gordel) over den schouder en onder den arm door voor de

borst vastgemaakt.

Bosschen vindt men in deze streken evenmin als in Ba-

gelen en Banjoemas, en zelfs in het zuidoostelijke gedeelte der Pre-

anger Eegentschappen, in het regentschap Soekapoera, begin-

nen ze te ontbreken. Men is wel overal bezig geweest om

djatiboomen aan te planten, doch daarin veelal niet zeer gelukkig

geslaagd, daar deze boom een warm klimaat en goede gronden

bemint, zooals men dit een en ander op zijne natuurlijke groei-

plaatsen aantreft. Het zou doelmatiger zijn, om op elke hoog-

te die soorten van hout aan te planten, welke door de natuur

daartoe zijn aangewezen, dewijl men overal zeer goede houtsoor-

ten vindt, waarvan wel geene met het djati kan wedijveren,

maar die het voordeel hebben van in veel korteren tijd bruik-

baar hout voor den huisbouw op te leveren. Immeis is djati

wel het beste en duurzaamste hout, wat Java oplevert, en zelfs

verre boven het eiu-opesche eikenhout te verkiezen, doch zijne
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groei is, hoc weelderig liij ook ia den beginne 02)scliiet, om

tot volkomenheid en een zwareu boom te geraken uiterst

langzaam, zijnde er stellig 100 jaren noodig, om hem zij-

nen vollen wasdom te doen bereiken. Yan het niveau der zee

tot ± lOOO' hoogte, kan djatihout met goed gevolg ^Yorden

aangeplant, indien de gronden daarvoor geschikt zijn,

er eene genoegzaame laag aarde voorhanden is en de penwor-

tels noch op de rotsen stuiten noch in te vochtigen bodem ver-

rotten. Op laatstbedoelde gronden plant men die soorten,

welke of geen penwortel maken, maar hunne dikke 'zijwortels

even onder de oppervlakte uitspreiden, of wel, penwortel ma-

kende, zich naar de omstandigheden weten te schikken en toch

tot volwassene boomen opgroeijen b. v. sawo (Mimusops kauki),

ujamplong (CalophijUum Bluraei), pilang (Inga umbellata),

dliesem of kiboddas (Blackweilia spiralis), sempoor (Colbertia

obovata), laban of kajoe arak (Yitex pubescens), dangka (Ar-

tocarpus integrifolia), bocngoer (Lagerstroemia rcginae), dam-

mar (Dammara alba), angsaua of sonoh (Pterocarpus indicus),

marong (Cratoxijloa Hornschuchii), rangas (Gluta benghas),

kihiang of weroe (Albizzia odoratissima) enz. Verscheidene dezer

soorten kan men zelfs tot cene hoogte van 2000' opvoeren, zelfs

die, welke in moerassige gronden voorkomen b. v. soempoor

tjaij (Dillenia speciosa), gumpohl (Nauclea grandifolia) enz.,

Zelfs de djati komt in gronden voor, die in den regentijd,

eenen geruimen tijd onder water staan. Men kieze overigens

voor elke soort van gronden de beste soorten, die er natuur-

lijk voorkomen of vroeger daar gegroeid hebben. Dg inlander

is genoegzaam bekend, zoowel met de beste houtsoorten, als met

de natuurlijke vegetatie.

Boven de 2000' begint de rasamala (Liquidambar Al-

tingiana), 'welke alleen in westelijk Java gevonden wordt,

doch "welke even als alle andere gewenschte soorten door

zaden gemakkelijk naar elders zoude zijn over te brengen,

tot ± 4000 zijn gebied in te nemen, inet de hem vergezel-

lende zeer bruikbare soorten van hocroc (Laurineae), waarvan

meerderen zeer gezochte houtsoorten opleveren, en waartoe ook
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beliooreii, de kitallus, kirautjïi, kisereh of kibedas, enz. voorts

mangliet (Michelia pubinervia) , kibaiien, kibabi of poiigokau.

(Crijpteronia paniculata), verscheidene Meliaceae, als: kihadji,

kapinango, maranginaii, baloenieiijoek, troesgoeiioeng, kibawang,

taiiglar,'' piengkoe, kitjarirang enz. verder noggadok (Bisclioffia

javanica), hiroeng (Agatisanthes javanica), soeren (Cedrela febri-

fuga), angriet en tjautjeratan (Nauclea-soorten) , kibiraa (Podo-

carpus-soorten), passang (Qiiercus-soorten), saniinteu, toengurruk

en tangoogoo, (Castanea-soorten), kawoijang (Prunus javanicus),

kihoêdjan (Engelhardtia spicata), enz. enz. Eenigeu van deze

groeijen zelfs tot eene hoogte van 5000' en daarboven.

Van 4000' tot 7000' bestaat de hoofdvegetatie uit kimerak,

djamoedjoe, aroh of ook wel tjamaragoenoeng (Podocarpus

cupressinus). Deze boom is de vervanger van den rasamala,

en evenaart hem geheel in hoogte en dikte. Voorts poespa (Gordo-

nia Wallichii), kimanjel (Gordonia excelsa), hoeroe manoek of

walieklar (Acer niveum), passang (eenige Quercussoorten) , kihoe-

djan of sohwoli (Engelhardtia), enz. De boom eindelijk, welke

het hoogste groeit en nog voor timmerhout geschikt is, is de

tjamara goenoeng (Casuarina montana), die zelfs tot op eene

hoogte van 10,000' gevonden wordt. Gebrek aan goede

soorten heeft Java dus evenmin als aan geschikte gronden,

indien alles slechts met kennis van zaken wordt daargesteld;

en wat dit verder nog worden kan, indien men ook de uit-

muntende soorten van timmerhout van Sumatra, Borneo, de

Molukken, enz. zal hebben overgebragt, laat zich gemakelijk

voorspellen. Hierbij dient echter eene vaste regeling te wor-

den tot stand gebragt, want het aanplanten van bosschen is

niet moeijelijk, maar het onderhoud van het jeugdige plantsoen

en het beveiligen tegen het hoornvec, zijn zaken van meer ge-

wdgt, en hiertoe zouden mijns inziens vooraf de beschikbare

gronden moeten worden uitgezocht, en de bewerking van het

terrein bij wijze van kuituur onder de opgezetenen worden

verdeeld, met dien verstande, dat wel een ieder voor zij-

ne aanplant aansprakelijk is, doch in de eerste jaren, den grond

als zijn eigendom kan beschouwen, en daarop tusscheu de boom-
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kuituur, voor eigen gebruik kau planten wat hij verkiest. Op

die wijze zal het geen bezwaar voor hem zijn en hij zelfs aan-

gemoedigd worden, om zijne produkten te vermeerderen, ter-

wijl de onderneming kosteloos zal tot stand komen, en tegen

het beschadigen door het vee beveiligd zijn, terwijl na «len tijd,

dat het terrein voor bij kuituren ongeschikt wordt, het onder-

houd aan de gronden zeer luttel zal zijn. Bij deze aanplan-

tingen dient ook in aanmerking te worden genomen, wat daar-

bij in den natuurstaat plaats heeft , waarin namelijk de bosschen

op enkele uitzonderingen na , uit verschillende soorten van 'boo-

men bestaan, die digt naast en door elkander groeijen, zoodanig,

dat die welke overtollig zijn, van zelve verdrukt worden en te

niet gaan, tenzij men er in tij ds nog partij van trekken wil,

zooals zulks in Europa met de dennenbosschen het geval is,

welke zeer digt gezaaid worden. Van de eerste verdrukkelingen

maakt men tabakspijleu, van de volgende booneustaken , en

later kapt men er ook nog dakribben enz. uit, alvorens ze ge-

noeci-zaan zijn uitgedund om tot volwassene boomen te kunnen

opgroeijen. Plant men daarentegen niet digt genoeg, dan maakt

het plantsoen te vele zijtakken, die beletten dat ze tot regte

gave staramen opgroeijen. Slechts twee soorten van boomen

zijn mij hier bekend, die niet met andere soorten vermengd

voorkomen, namelijk het djatihout, en de tjamaragoenoeng;

de eerste omdat de drup en de schaduw zijner groote bladen

zulks niet veroorloven, en de laatste, dewijl in die hooge stre-

ken, waar ze natuurlijk voorkomen, geene andere boomsoorten

gevonden Avorden. Het zijn daarbij de hoogst en de laagst groei-

jende van Java.

Buflels worden van af de Banjoemas hoe langer hoe zeld-

zamer, daarentegen het rundvee meuigvuldiger, doch ook dit

moet thans schaarscher zijn dan vroeger, dewijl het niet al-

leen voor de slagtbank en het ploegen der velden dient, maar

fle aannemers van gouvernementsprodukten vele ten grave

slepen. Het pond ossenvleesch kost hier en elders van 14

tot 30 duiten. Pikolpaarden zijn hier ook algemeen in ge-

bruik en van goede hoedanigheid, daar ze vrij zware lasten
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dragen, en zeer gewillig en voorzigtig deze niet altijd efïene

baan volgen , zoodat gelieele troepen elkander op den voet vol-

gen, zonder eenige de minste besturing. Jammer dat het vroe-

ger zoo beroemde kadoesche ras bijna gelieel is uitgestorven en

niet op #ieuw in goede hengsten voorzien wordt, die men zegt

dat vroeger van friesch ras waren.

Niet alleen hier, maar meest overal elders , is gebrek aan goe-

de dekhengsten. Vele regenten zoude die gaarne goed beta-

len, indien ze van goed makassaarscli ras te bekomen waren. De

preanger paarden worden hoe langer hoe kleiner en beginnen,

uitgezonderd de weinige nog voorhandene bastaards, veel naar

ezels te gelijken. Het verwonderde mij dus zeer, in het aan-

grenzende Banjoemas reeds een geheel verschillend en ook

grooter ras aan te treffen. Voor rijpaarden zijn ze echter slecht

gedresseerd en kunnen niets anders als handgalopperen. Draven

doen zij slecht en het stappen gaat nog oidiandiger. Op den

telgang legti men zich zeer weinig toe. De manen laat men

meestal doorgroeijen , terwijl die in West- Java zoowel bij in-

landers als Chinezen steeds worden afgeschoren. De telgang

wordt hier boven alle bewegingen bemind.

De zoogenaamde regentspaarden, bestemd voor de wagendienst,

waar geene gouverneraentspaarden geplaatst zijn , worden daar,

waar geen direkt europeesch toezigtis, slecht verzorgd, krijgen

nooit padi en moeten soms hard werken, zoodat ze er in

het algemeen slecht uitzien, hoewel de paarden van eene vrij

goede hoogte zijn, zoodra men beoosten de Preanger Regent-

schappen is.

Te Magelang is een logement, alwaar ik mijnen intrek nam,

doch daar op deze hoofdplaats ook alles bebouwd is, had ik

geene hoop, hier iets nieuws te vinden, waarom ik er slechts

één nacht vertoefde.

Uit den vroeger zoo beroemden doch geheel vervallenen tuin

bij het residentiehuis heeft men een allerprachtigst gezigt op

den Soembieng. In de nabijheid zijn in 1836 djatibosch-

jes aangeplant, die echter naar hunnen ouderdom gerekend

niet zeer weelderig zijn opgegroeid. Indien men echter in het
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oog lioudt hoc langzaaiu cle djatibooiu zich in de dikte uitzet

,

dan is er welligfc over jaren uog iets van te hopeu.

27 Juiiij. Naar Boroboedho, 10 palen van Magelang, in ge-

zelschap van den heer Van Citïers, die de beleefdheid had

mij te vergezellen. Den weg naar Djokjakarta volgende, slaat

men aan de eerste poststation, regts eenen zijweg in, passeert de

rivier Progo over eene drijvende bamboezen brug, en rijdt nu

door kofïij tuinen naar de beroemde reeds van verre zigtbare

plaats.

Deze geheele weg loopt weder meestal door bebouwde stre-

ken, waaronder vele suikerrietvelden. Daarbij heeft men een

])rachtig gezigt op den hier in de vlakte gelegen*' heuvel Ti-

dar, welke door de Javanen met den naam van poesser of na-

vel van Java bestempeld wordt, als zullende hij juist het midden-

punt van dit eiland uitmaken.

Boroboedho is te veel beschreven, dan dat ik van dit trot-

sche gebouw iets nieuws zoude kunnen verhalen. Wij doorwan-

delden eenige galerijen, om eenigeu der duizenden en duizen-

den beelden en beeldjes te beschouwen en beklommen den koe-

pel, die later op zijn' top is opgerigt. Was de bewondering

bij het aanschouwen van die masya gebouwene en met beelden

versierde steenen hoog gestegen, het gezigt Avat ik van den

top genoot was uiterst belangrijk. Daar de tempel op eenen

ronden heuvel is opgerigt, heeft men het gezigt rondom vrij

en kan het oog overal in de vruchtbare vlakten rondwaren,

terwijl het een rustpunt vindt in het westelijk gelegene ge-

berü'te, hetwelk naakt daarstaat, en vanwaar de bouwmeesters

waarschijnlijk het materieel voor hunnen arbeid verkregen hebben.

Jammer, ja duizendwerf jammer! dat en moedwil en de tand des

tij ds reeds zooveel van dit wonderwerk hebben gesloopt. Het

nu noo- overblijvende dreigt op vele plaatsen, waar de gaan-

derijen uit hun verband zijn geraakt, in te storten.

Yan liier vertrokken wij naar Mendoet, waar mede een

oude tempel staat, die, in pijramidalen vorm opgetrokken, meer

dan 50' hoog schijnt te zijn en evcuAvel eerst voor eenige jaren

door den heer 11ai{TMAK is ontdekt, die hem van onder de
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aarde heeft doen opdelveii. liij is mede uit groote stcenblokken

opgebouwd, vau buiten met beelden en loofwerk versierd, en

bevat inwendig drie kolossale beelden, waarvan liet middelste

en grootste is acnterover gezakt. Duizenden vledermuizen be-

wonen deze ruimte en veroorzaken er eenen ondragelijkeu stank.

Ook dit gebouw gaat met rassclie schreden zijne slooping te

gemoet.

Even voor Batiau kwamen wij weder op den grooten weg en

hadden nu nog 6 palen tot Montilan af te leggen. Het was

nu te laat geworden om naar Djokdjokarta door te reizen , zoo-

dat ik te Montilan overnachtte.

In deze streken worden vele en fraaije vloer-, bank- en stoelmat-

jes vervaardigd, de fraaiste uit de gespletene bladen van de pandan-

lawoet (Pandanus repens), hierpandan pondoli of ook wel serengseng

geheeten, welke men overal langs de velden en dessa's ziet

aangeplant. Eene mindere kwaliteit maakt men uit biezen (men-

dong) van eene Scirpus, die daartoe expresselijk in rawa's of

op rijstvelden wordt aangeplant. Men drijft zoowel handel in

deze biezen , bij bossen van 2' of 3' lengte, als in de gespletene

pandanbladen ,
2' lang, en in het daarvan reeds vervaardigde fa-

brikaat van matten enz. Dekampong Pasantren, bij Montilan, is we-

gens dezen handel, vooral in fijne matten, beroemd, en men kan daar

bestellingen doen voor alle dimensiën en teekeningen. Op ba-

zaardagen is de weg als bezaaid met menschen, die zoowel de

grondstoffen als de matten zelve ter markt brengen, waar als-

dan weder opkoopers gevonden worden, die ze naar Samarang

en door de Vorstenlandeu vervoeren.

28 Juuij, van Montilan naar Djokdjokarta, 16 palen. Bij

Tempel, de eerste poststation van Montilan, passeert men, over

eene fraaije brug, een tak van de rivier Progo, welke tevens

de scheiding daarstelt tus^lien Kadoe en Djokdjokarta.

De weg is overal vrij vlak, een weinig afdalende, en van

verscheidene spruiten die zich in de Progo ontlasten doorsneden

,

over welke deels zeer goede en fraaije bruggen zijn geslagen,

terwijl andere bruggen nog in aanbouw zijn. De weg zelf was,

wegens de nog hcerschcnde regens, in geeneu te besten staat.

VJ]i. 19
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Eindelijk komt iiien nubij de vorstelijke residentie, lietgeeu door

de sclioone lanen van wariugieuboomen (Keus benjamina), die

men alsnu doorrijdt, wordt aangekondigd.

De gronden, in Kadoe reeds zoo vruchtbaar, worden hier

niet minder van kwaliteit. Alles is bebouwd met rijst en

indigo, welke laatste hier beter dan ergens elders schijnt te sla-

gen, waartoe eene goede regeling, die hier bij de partikuliere

planters schijnt te bestaan , ook wel het hare zal bijdragen.

Het schijnt zoov/el voor de rijst als voor de indigo en meer andere

kultunrplanten zeer nuttig te zijn, dat er geregeld jaarlijks

afwisseling plaats hebbe, waardoor een veld, dat een jaar met

indigo is beplant geweest , dit produkt weder met voordeel kan

opleveren, als het daarna een jaar met padi beplant en over-

stroomd is geweest. Heeft men o;enoe"'zame velden ter verwnis-D DO
seling, dan is het voor de indigo en ook voor de rijst Avelligt

nog beter, dat twee jaren padi en een jaar indigo gekweekt

wordt.

Djokdjokarta heeft een geheel ander aanzien dan de tot dus

verre door mij geziene residentiën , zoowel door het fort met zijne

gele muren als door de kraton van den sulthan. Het meeste

interesseert een oude , vervallenc en tlians geheel verlatene dool-

lióf van gebouwen, het zoogenaamde Waterkasteel (Teraansari),

waar nog de bouwvallen te zien zijn van torens, onderaardsche

gangen, baden, vijvers, kolossale bloempotten waarin het on-

kruid welio- tiert, enz. enz. Er wordt echter niets meer aan ten

koste gelegd, zoodat het zijne slooping met rassche schreden te

gemoet gaat. Dergelijke, doch reeds meer vergane, gewrochten

der kunst, de werken van vroegere vorsten, vindt men in de

environs in menigte. Van sommigen zijn slechts alleen de

muren staande gebleven.

2 Julij, na,ar het zAïidergebergte (Ofcenoeng Kidoel) vertrokken.

De weg derwaarts kan met den wagen bereisd worden tot aan

Piongan , 7 palen van de hoofdplaats. Ik raad echter een ieder

aan de reis te paard te doen, dewijl de weg slecht is, en men

5 riviertjes, die van den Mcrapi ontspringen en zich in de

rivier Opoli ontlasten, zouder brnggcn te passeren heeft.



— 261 —

De Opoli stroomt ^lier langs den voet van liet Zuidergeberg-

te. Deze met eene praauw sassak overgestoken zijnde, begint

men aan de overzijde, nu te paard, al spoedig bet kalkgeberg-

te te beklimmen , welks hoogste punt niet zeer verheven is , en

na dit bereikt te hebben, gaat het door half-bebouwde streken,

die meerendeels met djati en ander wild hout en struiken be-

groeid zijn, langzaam op en af, totdat men op 6 palen van

Piongan bij Boender, eene postloots, en op 6I/2 paal te Se-

mienkar aankomt.

Dit gebergte wordt door 3 wedono's en 3 rongoh's, onder

de bevelen van den rijksbestierder van Djokdjakarta, beheerd,

en schijnt hoofdzakelijk uit kalk te bestaan. Men vindt er

nog vele bosschen, hoofdzakelijk van djati, doch ook van an-

dere gemengde soorten van boomen. De djati schijnt vooral die

plaatsen in te nemen, waar de kalkrots tot aan de oppervlakte reikt.

Was het hieraan toe te sclu'ijven dat ik hiergeene fraaije djatiboo-

men heb aangetroflen? of waren die reeds vroeger weggekapt? AVaar

de djati, door de bebouwing der gronden, verdwenen is, komt

de Butea -frondosa (plossoh) in zijne plaats, en dewijl de-

ze uit hare wortels overal jonge spruiten schiet, is zij bij

het beploegen der gronden zeer moeijelijk uit te roeijen. De

Colbertia minor (sempoh) komt tusschen de djati als boom ook

menigvuldig voor, terwijl de Emblica officinalis (mlokkoh) , meer

struikachtig, met nog verscheidene andere heesters en planten

,

het terrein onder het geboomte inneemt. Het geheele terrein,

dat de kalkrots tot grondslag heeft en waarop betrekkelijk

maar weinig teelaarde schijnt voorhanden te zijn, is arm aan

soorten. Evenwel vond ik daarop nog de volgende: Caspa-

rea castrata (kendaijaün), Lagerstroemia reginae (woengoe),

Nauclea grandifolia (klepo), Yitex pubescens (laban), Jambosa

dcusiflom (klampoh), Staamannia sideroxijlon (kesambi), Albiz-

zia purpurascens (sengon), Albizzia odoratissima (weroe), Inga

umbellata (pilang). Acacia melanochaetes (klampies), Cailliea

calistachijs (pong), Blackwellia tomentosa (dliesem), Kleinhovia

hospita (timoh), Tridesmis formosa (pati-ati), Wrightia pubes-

cens (bientaus) enz. enz., terwijl die streken, waar de kalk-
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rots door eeiic dikkere laag teelaardc buiten het bereik der

wortels scheen te . liggen
,

geeif eukeleu djati voortbragten.

Het o;etal der andere boomsoorten was er daarente2:en des

te menigvuldigcr, Avaaronder boomen van kolossale grootte, vooral

in een boscli, waar de bijl, Avegens liet heilige der plaats,

nog geeneu toegang gevonden had. Hieruit zoude men beslui-

ten dat de djati vooral kalkgronden bemint, zooals ook in

andere streken van Java wel is opgemerkt geworden. Hoe dik-

ker echter de laag verweerden kalk en humus is , des te krach-

tiger groeit de boom op, mits nog altijd partij van den kalk-

bodem trekkende. Van Orchideae vindt men slechts weinige

soorten, doch dezelfde soort menigvuldig op de djati- en plos-

sohboomen.

Den 3^ Julij maakte ik, in gezelschap deniesident van Djok-

djokarta, den heer Hassef.man, een uitstapje te paard in

zuidelijke ligting. De weg liep, nadat wij de rivier Ohjoh

gepasseerd waren , een goed eind zacht klimmende, over en tus-

schen kalkrotseu, waarover een paard uit de vlakte zeer ze-

ker zijne beenen zoude gebroken hebben, doch deze dieren

zijn hier zoo gewooii aan klimmen en dalen en het springen

over steenen, dat ik mij meermalen daarover verwonderde. Een-

maal daalde ik met mijn paard, van den stciJen oever der ri-

vier, stellig zes voeten diep, in een' sprong, loodregt naar

beneden, zoodat het dier, geheel op zijne voorpooten rustende,

met zijn achtergedeelte reglop stond en hoewel ik er nog al-

tijd opzat, was dit voor het dier geen het minste bezwaar om

zijn' weg door de bedding der rivier zonder moeite te vervolgen.

In deze bedding vond ik eene menigte struiken van Spathio-

stemon javancnse.

Tusschcn deze kalkrotseu groeiden djati-boomen met ccnige

der hen steeds vergezellende boomsoorten , doch ook iier vond

ik geen' enkelen kolossalen stam. A'^oor nieuwe plantensoorten was

hier ook Aveinig hoop. Evenwel bekwam ik toch eenigc zaden

van nog niet iii den plantentuin voorhandenc soorten, vooral

van Acanthaceae. Toen wij eenige palen aldus afgelegd had-

den , kwamen wij aan hoogvlakten , die liier en daar in kul-
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tuur gebragt waren , cii meestal met patli ij;nn:'-x beplant worden

,

dewijl hier aan geen stroomend water te deuken is. Zelfs

aan goed drinkwater lieeft men overal gebrek, daar wel is

waar de valleije'n Avater genoeg opleveren, doch dit water

vond ik steeds onsmakelijk en troebel. Men schijnt hier veelal bij

het beploegcn der akkers gemeenschappelijk te werken, al-

thans vond ik op een stnk land van een paar bouws grootte

25 span bufl'els te gelijk aan het ploegen, en verwonderde het mij

liicr bij dit werk zoovele bufl'els aan te treffen, daar men in de

vlakten der benedeidandeu meestal runderen voor dezen arbeid

bezigt en de bufl'els daar veel spaarzamer voorkomen. Paauwen,

wilde varkens en herten vindt men hier ook overvloedig. Ik

zag daarvan meerdere opvliegen of in de bosschen verdwijnen.

Wij maakten eenen cirkel, om langs eenen anderen weg

huiswaarts te keeren , en daar het nu op het midden van den

dag was, en wij geene boomcn ter beschutting hadden, was

de hitte niet minder fel dan in lage aan zee gelegene streken.

Evenvv'el is dit "-eheele ü;eberü;tc welli£>-t ook niet hooii-cr dan ±
lOOü' boven de zee verheven, en bestaat uit heuvels en dalen,

aan welker verhevenste punten men soms loodregte, naakte rots-

wanden en opgestapelde rotsblokken gewaar wordt. In de da-

len of vallcijen is de lueeste kultunr, zelfs van natte rijstvelden,

terwijl op de hoogvlakteii en aan de hellingen der bergen di'ooge

rijstvelden zijn aangelegd of andere kultuurplanten gekweekt

worden, b. v. Sesamum indicum (wiedjin), Zea mais (djagong),

llicinus communis (djarak), xillium-soorten (bawang), enz.

4 Jnlij, weder een uitstapje te paard gemaakt, doch thana

in eene tegenovergestelde rigting, naar het noorden. De wegen

zijn zeer slecht, doch wij bezigden er toch paarden. Deze loo-

pen over de dijkjes van rijstvelde]i waar een mensch moeite

heeft, zmider vallen, over te gann eii baden door den diepen

modder der rijstvelden, waar ze tot den buik toe inzakken,

en toch komen ze steeds behouden te regt. Wij naderden

ecnige steile rotsen, die den top van dit gebergte uitma-

ken, en welker wanden geheel kaal, zelfs van de eerste vegeta-

tie, het mos, nog niet voorzien ziji\. Hier vonden wij weder
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eene verschilleude vegetatie, weiuig djati en slechts enkele

sempoli, mlokkoli, clliesem en plossoh, met eenige struiken

en veel lang gras, wordende deze streken bij afwisseling be-

bouwd en verlaten. Men plant hier voornamelijk tabak en dja-

rak, van welke laatste de zaden tot het maken van lampolie

gebezio'd worden. Aan den voet dezer rotsen vindt men nos:

enkele dessa's in eene vallei. Men plant hier zelfs nog padi

op rijstvelden, die, geen levend water bezittende, door de

zware regens in den regentijd gevoed worden.

Tijgers en wilde varkens wonen hier in menigte, vooral de

laatste. Paauwen zagen wij zes te gelijk opvliegen.

Op dezen weg heeft men een allerprachtigst gezigt over

bijna het geheele Zuidergebergte (Goenoeng Kidoel), dat geheel

uit heuvels en dalen en ook uit kleine vlakten bestaat. Ik

vond weinige planten, die mij interesseerden , en van die weinigen

no^ de meesten zonder vruchten of bloemen.

5 Julij begaven wij ons weder op reis, in dezelfde rigting als

gisteren, doch nu wat meer oostelijk aanhoudende. Hier von-

den wij een echt oorspronkelijk woud, zooals ik er nooit te voren

een zag. Het was hier des morgens om 9 uren letterlijk zoo don-

ker, dat ik de planten en hoornen niet dan met moeite her-

kennen kon, wel te verstaan de soorten, daar het toch nim-

mer zoo donker wezen kan , dat men over dag flambouwen in

deze digt begroeide bosschen zoude behoeven, zoo als som-

mige schrijvers dit Avel eens hebben voorgesteld. De kolos-

sale boomen, die hier nooit gekapt Avorden, omdat er heiligen

zouden gewoond hebben, die nooit rijst aten, maar zich met

de bladen van het geboomte, enz. vergenoegden, beletten ge-

heel het doordringen der zonnestralen, zoodat ik die reuzen

van het woud slechts zelden herkennen kon, eu zeker waren

er velen onder, welker vruchten ik in het belang^ mijner

reis zoo zeer wenschte. üe verscheidenheid van boomen en

planten was daarbij zeer groot, doch ongelukkig droegen

slechts weinigen bloemen of rijpe vruchten, die daarbij nog moeije-

lijk te bekomen waren. De rongo beloofde mij echter , later

zooveel mogelijk daarvan te zullen zenden, terwijl de heer Hassei.-
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MAN zicli bereidwillig toonde voor de verzendiug te zullen

zoiG-eu.

Aan palmen , varens en standelkruiden zijn deze streken zeer

arm. In dit uitgestrekte woud vond ik van palmen slechts

eene Pinanga, eene Carijota, eene Daemonorliops en Zalacca

edulis. Onder liet geboomte groeijen in het wild vele in-

landsche vnichtboomen , als: Inga bigemina (djengkol), Parkia

africana (kadawoeng), Pangium edule (pitjoeng) , Artocarpus in-

tegrifolia (nangka), Aleurites raoluccana (kamiri), enz.

6 Julij. Nogmaals een uitstapje gemaakt en thans meer

westelijk dan eergisteren Ik zag al spoedig, dat ik hier

niet veel meer te verwachten had, maar vond evenwel nog eene

fraaije, nieuwe Leguininoos, waarvan ik vele rijpe zaden kon

verzamelen.

Zonderling was het ook hier te zien, hoe de djati-vegeta-

tie zich regelmatig van de gemengde bosscheu afscheidt, wat

dus bepaald aan den bodem zeiven moet toe te schrijven zijn, die

juist in de djatibossclien het minst gunstig is. Het gemengde

bosch, waar eene dikkere laag teelaarde scliijnt voorhanden te

zijn, bevat geeue of slechts enkele, verdrongene djatiboomcn,

maar brengt verschillende andere soorten van de grootste soort

voort. liet schijnt dus, dat de reden van het niet voorkomen

van djati op de beste gronden, niet daarin gelegen is, dat

ze er niet in tieren willen, maar dat ze wegens hunnen min-

der snellen groei door het andere geboomte overschaduwd en

verdrukt worden, dewijl ze ten eenenmale ongeschikt zijn, om

onder bedekking van ander geboomte te groeijen. De soor-

ten van boomen en planten warcii oök hier zeer talrijk.

Hier en daar treft men geheele uitgestrektheden aan van Pan-

danus hurailis en Daemonorliops melanochaetes , welke min-

der aangenaam voor de wandelaars zijn, dewijl hier geene ge-

baande weo-en eevonden Avorden, maar men zich eenen wes:DO ' O

door de struiken banen moet. Waar dit niet meer mogelijk

is, moet men vooraf het kapmes gebruiken. Bovenal zijn de

bamboe doeri (Bambusa Elumcana) zeer gevaarlijk. Deze heeft

weerhaken aan alle zijden , zoodat men haar niet ongestraft
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te na kan komen. De sterke helling van het terrein brengt

het hare toe om de wandeling te bemoeijclijken, even als ook

de van ouderdom oragevallene boomstammen, die den doortogt

naar alle zijden versperren.

Alvorens deze fraaije landstreek te verlaten, waarin ik wel

een geheel jaar had willen ronddolen, deel ik nog een kort

overzigt vaii mijn verblijf aldaar mede. Het huis , wat ik

bewoonde, was eigenlijk dat van den radhen rongo, die het

mij welwillend had afgestaan en zelf in een bijgebouw logeerde.

Dat dit niet zeer brillant was, zal uit de beschrijving van het

hoofdgebouw zelf blijken. Dit laatste dan was geheel van

bamboe, doch met houten stijlen. Yoor hetzelve is een soort

van portaal, met eene platte, bamboezen sassak gedekt, die

wel tegen de zon, maar niet tegen den regen beschut. Dan volgt

eene pondoppo of voorzaal , waarop wel een dak is, doch verder

rondom open. De vloer bestaat uit zachte klei; het ameuble-

ment uit 4 stoelen, 1 groote en 2 kleine tafels, 4 schil-

derijen, voorstellende viervoetige dieren en vogels, 2 kleine

spiegels en eindelijk nog 3 hangstolpen.

Achter deze pondoppo, onder hetzelfde dak, of liever een

aangrenzend dwars-dak, is het eigenlijke huis, dat tot slaap-

vertrek dient, en even als de pondoppo met klei bevloerd is. De

ruimte was voor mij meer dan voldoende, terwijl er anders waar-

schijnlijk de geheele familie in logeert. Het ameublement bestaat

uit een ledikant, twee groote bali-balies (britsen) van een voet

hoog, 2 stoelen, 1 tafeltje, 1 hangstolp en eene kopere nachtlamp.

De lampen, hoewel alle aangestoken, wilden maar volstrekt niet

branden, omdat men de pitten eerst in water gedompeld had,

alvorens ze in de olie te zetten. Zolders zijn hier niet in de

mode en de wanden bestaan uit grof bewerkte paggers, waar

de wind frisch doorwaaijen kan, vooral op de hoeken, die

niet zuiver sluiten.

Des nachts was het er vrij koel (70° P.) zoodat ik, daarop niet

gerekend hebbende, al dadelijk eene fiksche verkoudlieid op-

deed.

Wij zettedcni ons des morgens te paard, even als de vo-
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rige dagen, met een gevolg, dat voor ieder gciitleman zoo

uoodio' is als de eerste levenbehoefte, bestaande uit den i'adlien

rougo zeiven, 3 ;\ 4 bekels te paard en 2 a 3 man te voet

belialve mijne twee bedienden. Een bekel rijdt voorop, en

de rest sluit zicli bij den trein aan.

Wij reden zoo naar Piongan, waar ik mijnen wagen en

paarden terugvond, en daar de hoofden,, bij het einde der

vasten, allen ten liove moeten verscliijnen , en deze heugelijke

dag nabij was,' reed mijn gastheer met mij mede naar Djokdjo-

karta, waar w'ij na veel hotsen en stooteii eindelijk behouden

aankwamen.

Dit uitstapje heeft meerdere soorten van planten voor den

plantentuhi opgeleverd, en ware het mij gegund geweest,

langen tijd in dit gebergte te verblijven, dan voorzeker zoude

nog menige nieuwe plant te voorschijn zijn gekomen, doch liiertoe

zouden ecnige maanden vereisclit worden, wat trouwens over

geheel Java in de niet geheel bebouwde streken het geval is.

Jammer dat van wege den plantentuin geen reizende botanist

kan worden uitgezonden om alle streken naauwkeurig te onder-

zoeken en daarvan zooveel mogelijk partij te trekken.

8 Julij bezocht ik de graven van den tweeden sulthan van

Djokdjokarta en zijne familie, te Kottagedeh, ook genaamd

Passergedeh, zijnde eene bemuurde begraafplaats, die met gra-

ven van personen uit vorstel ijken bloede is bedekt. Alle griiven

zijn volgens een zeker model bedekt met eene soort van

zandsteen, die zich gemakkelijk laat bewerken. De breedte

en hoogte dezer bedekking is van ± een voet, terwijl' aan het

Jioofd- en voeten-einde dergelijke, min of meer fraai bewerk-

te, opstaande steenen geplaatst zijn. De hooge personaadjes,

hebben het voordeel van door eene loots overdekt en met

lijnwaad omhangen te zijn. De overige zijn daarentegen aan

weer en wind blootgesteld. Ik had het voorregt om in alle

deze heiligdommen te worden toegelaten , waar mijn geleider

mij de namen der begravenen opgaf. Tusschen de graven zijn

hier en daar eenige boomen en heesters aangeplant, die echter

maar weini»? lommer aanbieden.
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In de nabijheid dezer graven is een kleine gemetselde vij-

ver, waarin verscheidene ikan lehleh (1) rondzwommen, die door

het plassen met de hand in het water te voorschijn komen,

en zoo tam zijn, dat ze de hand aanraken, waaruit ze waar-

schijnlijk gewoon zijn hun voedsel te ontvangen. Onder dit plassen

en door het roepen, kwamen eindelijk ook twee witte schild-

padden (boeloes) van onder de steenen te voorschijn, bereikten

de oppervlakte van het water, lieten zich den kop kraauwen,

doch niets ontvangende, duikten ze spoedig weder onder water

en verdwenen onder de steenen. Deze twee schildj^adden moe-

ten zeer oud zijn, zoo zelfs, dat men haren oorsprong niet

wist op te helderen. Er moet in eenen anderen vijver eene me-

nigte jongen van dit paar voorhanden zijn, daar men mij on-

gevraagd een paar daarvan aanbood, die ik gaarne tegen eene

kleine belooning aannam doch het geluk niet had levend naar

Buitenzorg over te brengen.

Iets verder vindt men eenen grooten vierkanten platten steen,

die in het Tijdschrift van Nederlandsch Indië is vermeld en

afgebeeld.

9 Julij. Dit Avas een dag van groote vi'eugde en vertoon

van vorstelijke pracht. Het was namelijk de dag van den

afloop der vasten (grehbegk). Om 10 uren des morgens begaf

de resident zich met den kommandant, de onafkanhelijke prin-

sen Pakoe Alam en Noto Pkodjo en alle verdere notabele

ingezetenen, onder een daverend geluid van alle soorten van

muziek en alle gezeten in wag-ens, naar de kraton, terwijl

aan weerszijden van den weg de troepen des sulthans in al-

lerlei zonderlinge kostumen geschaard stonden. De resident

plaatste zich met den sulthan op den troon, terwijl op den

voorgrond aan de eene zijde de prinsen en aan de andere zijde

de overige heeren op stoelen onder eene platteforme van ge-

vlochten bamboe plaats namen. Vervolgens werd er een bezoek

gebragt aan de ratoe.

Nadat de sulthan en de resident zich weder op den troon

(1) Clnrias punctahis CV.
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geplaatst liaclclen en de prinsen en andere lieeren liunne plaat-

sen weder hadden ingenomen, kwam de rijksbestierder, ge-

knield, een verbaal van den toestand des rijks opliangen,

waarvan ik echter geen woord verstond, dewijl het zuiver Ja-

vaansch was, en begonnen de legioenen des sulthans te defileren.

De rijkssieraden werden mede rondgedragen. Twee groote oli-

fanten en verscheidene staatsiepaarden paradeerden bij den in-

gang der poort, terwijl de overige ruimte in de kraton letter-

lijk met nrenschen scheen volgepropt. Daar de sulthan niet

alle dagen voor een ieder te zien is, maar zich thans aan den

volke vertoonde, maakte een ieder van deze gunstige gele-

genheid gebruik.

Onder deze bedrijven werden er eenige toosten door den

resident uitgebragt. Daarna werden er aanstalten gemaakt om

de kraton te verlaten en geleidde de resident den sulthan naar

een' staatsiewageu , waarin beide plaats namen , waarna de trein

zich langzaam en statig in beweging zette en alzoo stapvoets,

door de gelederen der zonderling uitgedoschte armee des sul-

thans, naar het residentiehuis optrok, makende de twee olifan-

ten en de staatsiepaarden de voorhoede uit. Daarna werd bij

den resident gedineerd, waarbij meer dan 100 personen waren

aangezeten.

10 en 11 Julij maakte ik mijne verzameling in orde. 13

Julij deed ik nog een uitstapje naar Megiri, 10 of 12 palen

van de hoofdplaats, waar zich de graven der sulthans van

Djokdjokarta en Soerakarta bevinden. Deze plaats is zeer

fraai gelegen, 'aan de helling van het Zuidergebergte. Een

wagenweg voert derwaarts, tot aan eene kapel of messegiet,

die er juist niet zeer grootsch uitziet. Van daar begint men

een getal van 333 onregelmatige trappen, van ongelijke hoog-

te en breedte, uit gebakken'' steen zamengesteld , te beklim-

men, welke tot de eigenlijke ommuurde grafplaats voeren. Deze

is zelve weder in onderscheidene vakken , die tevens terrassen

vormen , afgescheiden. Elk terras heeft eenen ingang in het mid-

den , die in eene regte lijn tot het bovenste vak doorloopt. Alle

vakken zijn met stevige deuren gesloten en de portalen in
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:^oudcrling-c , kunstige vormen uitgebouwd. Elk terras is iu de

breedte op dezelfde wijze verdeeld. J)e hoogste punten zijn

door ondersclieidene sultlians ingenomen, terwijl Iiun nageslacht

in de voorliggende lagere vakken rust. Liuks van den mid-

delsten ingang, waar de voornoemde trap regt op aanloopt,

zijn de graven der Solosclie vorsten, terwijl die van Djok-

(Ijokarta in het midden en ook regts gelegen zijn. De 2^°

sultlian van Djokdjokarfa is te Kottahgedeh begraven, zoo-

als ik hiervoreu reeds heb aangemerkt, wat echter eiikel uit

noodzakelijkheid is geschied, daar tijdens den oorlog met Di-

po Negoro de weg naar Megiri niet veilig was en men vrees-

de, dat het lijk onderweg zoude geroofd worden.

De voormalige sultlians, die hun verblijf op de hoogste pun-

ten gekozen hebben , had ik de eer niet te mogen bezoeken

,

daar alle sloten, behalve deze, voor mij geopend Averden. Ech-

ter werd ik toes-elaten tot het "-raf des vaders van den tlians

nog levenden sulthan.

Geen greintje kalk is bij het daarstellen der vrij hooge

en dikke muren gebezigd, die hoewel alle van gebakken steen

ojigetrokken , zoo gelijk op elkander geslepen zijn, dat n^er-

gens de minste opening te bespeuren is. Ze dreigen reeds hier en

daar in te storten, waarschijnlijk door verzakking der fonda-

menten

De vierkante vakken of terr.^sscn , welke de begraafplaats uit-

maken, zijn tusschen de graven meestal beplant, vooral met

kruidnagel- en muskaanootboomeu, terwijl men buiten ze vele

nogosariboomen (Mesua ferra) aantreft, welker bloemen op hoo-

gen prijs gesteld wordaii.

Ik vond hier ook Santalum album , reeds verwilderd, daar men

eencn ouden boom binnen de begraafplaats vindt, wiens 'vrucli-*

ten, waarschijnlijk door het gevogelte overgebragt, thans bui-

ten de omheining in menigte van zelve opkomen en zich

door wortclspruitcn voortplanten. Buiten de/e vond ik niets

interessants of vreemds bij deze graven, waarvan ik mij zoo-

veel liad voorgesteld. Zoo maakt men ook grootcn ophef van

de bocwa kepuhl, die enkel in do kratons der vorsten zou-
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de groeijen en door gecu iniiulercii Javoan mag gegeten worden.

Deze vruclit is niets anders dan de in liet westen van Java

menigvuldig in liet wild voorkomende bnralial (Uvaria burahal),

die men liet daar niet de moeite waardig acht in de kampoiigs

aan te planten.

13 Julij mijne verzameling over Magelang naar Samarang

verzonden, t. w. eene kist met levende planten en eene dito

met zaden, Avaaronder de fraaije kolossale vi'ucliten van Pan-

danus repens (welke de resident de goedheid had voor mij van

het zuiderstrand te laten komen). Pandanus Immilis, eeni^-e

degenvormige vruchtscheeden van Entada monostachis, enz.

Het Averd nu hoog tijd om Djokdjokarta te verlaten , daar de

mij gestelde termijn bijna verstreken was. Gaarne had ik hier

echter nog een paar maanden in de ondiggende -^-eberc-ten

doorgebragt.

Dj okdjokarta schijnt het land bij uitnemendheid voor de in-

digokultuur te zijn. Men vindt er dan ook vele ondernemers,

die meest alle goede zaken schijnen te maken. Zij hebben hunne

landen met de daarop Avonende bevolking, zoo van den sulthan

zelven als van de prinsen , in huur. Volgens oud re^'-t hebben

zij aanspraak op ^/^ van den grond, terwijl slechts I/5 aan de

dessa's behoort. Nu staat de huurder nog ^/-^ van zijnen grond

aan de dessa's af, waarvoor en voor het regt van te heffene pa-

djak, de bevolking zijne resterende ^/^ kosteloos bcAverkt, ter-

wijl bij den oogst en fabrikatie de verdere arbeid moet be-

taald Avorden.

14 Julij vertrok ik naar Soerakarta, 42 palen. Op deze reis

maakte ik weder gebruik van postpaarden, daar ik sedert het

verlaten van den grooten postweg in het Pandongsche, steeds

met regentspaarden had gereisd.

Van af Tjilatjap worden meestal zes paarden A^oor den AA^ao-en

gespannen, met een postrijder op het linksche A'oorpaard. Man-

keert soms ee]i paard dan spant men slechts één voor op, en

mankeren er twee, dan doet men het ook met vier af.

De weg liep door vruchtbare landen, tot op tAvee posten

van Djokdjokarta, waar men de scheiding passeert tusschen deze
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nan, terwijl men even te voren de twee tempels van Kalisan

passeert. Deze laatste , op geringen afstand van den groeten post-

weg gelegen, zijn prachtige gebouwen , die almede der verwoes-

ting zijn prijs gegeven, daar ze behalve door eigene zwaarteen

daardoor veroorzaakte inzakkingen, ook nog door de wortels van

daarop gfoeijende boomen en struiken ondermijnd en uit hun

verband gerukt worden. Brambanan is mede niet ver van den

grooten weg verwijderd, en thans in eene ingestorte steeinnassa

veranderd.

Bij de 4'le poststation passeert meu het fort Klatteu, bij de 7^<^

poststation den driesprong van het voormalige Kartasoera , Avaar

men links naar Salatiga en regts naar Soerakarta rijdt.

Soerakarta of Solo heeft een veel vorstelijker aanzien, dan

Djokdjokarta.

15 Juli/]. Daar de resident afwezig was, maakte ik mijne opwach-

ting bij den heer H. C. Achenbach , adsistent resident. Deze

lieer had de goedheid het noodige voor mijne voorgenomene

reis naar den berg Lawoe te beramen, zoodat ik reeds den vol-

genden dag derwaarts vertrekken kon.

Op de paseliban voor de kraton waren negen koningstijgers

in een hok te zamen opgesloten Het gebrul dezer onvrien-

delijke gasten kon men reeds van verre hooren, en bij het

naderen hunner gevangenis werd dit geluid oorverdoovend en

schrikverwekkend, veroorzaakt doordien ze elkander zoodanig ha-

venden, dat twee hunner reeds stervende waren. Zoolang een

ieder rustig op zijne plaats bleef, bepaalde het gebrul zich

slechts tot korte perioden, doch zoodra een hunner zich naar eene

andere plaats bewoog, verhief het gebrul zich met dubbele woede

en hadden daarbij hevige aanvallen plaats, waarbij soms stukken

vleesch uit hun ligchaam verloren gingen.

De kraton zelve heeft eene goed en zindelijk aanzien, daar

alle muren goed onderhouden en fraai gewit zijn.

Voor de kraton staan eenigc, zeer lange, oude stukken

geschut, waaraan, hoewel zij misschien onbruikbaar zijn, toch

grootc waarde gehecht wordt. Tn de nabijheid laten de muzi-
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kanten des keizers des middags europesclie muziek liooren,

waarbij zich echter maar weinige bewonderaars opdoen.

16 Jalij vertrok ik naar Karangpanden, 4 posten of 21 palen

van Solo. Te Karangpanden stonden paarden gereed, waarmede

ik nog 5 palen, tot Kamoenieng, aflegde, welke plaats op +
3000'' hoogte gelegen is.

Een paar palen van Solo passeert men de Solosche rivier,

die hier reeds bevaarbaar is, met een vlot, hetgeen nog al

moeijelijk voor rijtuigen is. Prins Pkang Wedü^^o, aan wien

deze streken toebehooren, zoude aangeboden hebben om voor

eigen rekening hier eene brug te leggen, mits het regt verkrij-

gende tot het heften van een matig tolgeld.

De weg wordt al spoedig oneffen is en met groote rolsteenen

als bezaaid. De wagen wordt tusschen twee poststations geheel

door buffels getrokken. De paarden, aan deze steile wegen gewoon

,

trekken zeer goed.

Karangpanden is eene lustplaats van prins Pkang Wedono

of Mangkoe Negoro, geheel op europesche wijze gebouwd

e,ü gemeubileerd. Men vindt er groote hertenkampen, zoo van

gevlekte als van gewone grijze javasche herten. De prinsen

gaan hier dikwijls ter jagt, terwijl er ook soms Europeanen

komen logeren, dewijl deze plaats zeer aangenaam is gelegen

op eenen heuvel, 2069' hoog, en een gezond klimaat met fraaij

e

gezigteu, zoo op den berg Lawoe als op de omliggende ber-

gruggen en benedenlanden , aanbiedt.

Even voor Kamoening ligt het fraaije koffij-etablissement en

de woning van den heer De Euiteu de Wildt in eene vlakte,

terwijl het terrein , den voet van den berg Lawoe uitmakende, in

bet alscemeen heuvelachtio- is en uit lanjje ber2;ruo-o-en met daar tus-O O *^ O DO

schen liggende vallcij en bestaat. Van deze bergruggen en hellende

gronden trekken de ondernemers partij voor hunne koinjaanplan-

tingen. Vele dergelijke ondernemingen , waartoe de gronden van

den prins Püang Wedono ingehuurd zijn, vindt men zoo aan dit

als aan het meer noordelijk gelegene gedeelte van den voet des

Lawoe.

Dezelfde gebreken , die der koffijkultuur in de gouverne-
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meutslaudeu aankleven, vindt meu ook liicr terug, hoofdza-

kelijk bestaande in het toppen en eeue te digtc aanplanting. In

het al-emeen zijn de gronden niet zeer gunstig, vooral op de

hoo^-ste punten der bergruggen. Evenwel wordt die kuituur bij

de tegenwoordige hooge prijzen der kofflj, aan sommige hel-

lin""en en voornamelijk in de valleijeu , waar de humus zich

door het afspoelen der hoogere gedeelten meer heeft opgehoopt,

met voordeel gedreven. Ik zag zelfs plaatsen , waar de boomeu

zeer weelderig groeiden, doch men wegens de ondoelmatige

bewerkinr-- uiet dat voordeel trok, wat er van te behalen zoude

geweest zijn.

De huurders der gronden beschikken hier over den arbeid

der opgezeteneu, een dag van de vijf, om in de kofl'ijtuiuen te

werken, terwijl nog als heereudiensten gerekend wordt het on-

derhoud der wegen, Avelke echter niet in te besten toestand zijn.

De kuituur der Javanen is hier hoofdzakelijk nog die van

rijst, voor zoo ver er water in de valleijen of lagere ge-

deelten voorhanden is. Yoorts bouwen zij maïs (djagoug), uijen,

eenige europesche groenten enz.

17 Julij. Eindelijk mogt ik weder eens eene botanische wan-

deling" maken, die nog al naar genoegen uitviel. Op eeue begraaf-

i)laats vond ik op eene Plumieria acutifolia (sembodjoh) , eene me-

-üvde Orchideae, welke, zoo hier als elders, dien boom en de

Tamarindus indicus (kamal of assem) boven alle andere boomen

schijnen te beminnen. De zaden schijnen daarop, door de ge-

steldheid der schors , beter tot ontwikkeling te komen. Voort-

wandelende vond ik wel eene groote verscheidenheid van plan-

ten, doch weinige mij niet bekende. Evenwel had ik het ge-

luk de zeer fraaijc Solanum comitis te vinden, die heesterach-

tirj- en met paarse bloemen als overdekt, eene vrare sier-

plant is, en waaraan juist rijpe zaden voorhanden waren.

18 Julii. lieden dacht ik het toppunt mijner wenschen te

bereiken, daar ik mij van de beklimming van den berg Lawoe

o-root voordeel beloofd had , naardien deze berg van alle , die ik

reeds beklommen had of op deze reis verder beklimmen zoude,

liet verste van Buitenzorg gelegen is. Ik dacht dat hier ook de
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ver/etatie liet meest verscliillend moest zijn, waarin ik mij cditer

wel eeiiigzins vond. teleurgesteld.

Wij verlieten in den vroegen morgen Kamoening te paard

,

docli moesten, na een paal gereden te hebben, den verderen

togt gelieel te voet afleggen. Deze togt zal welligt niet langer

dan ± 10 palen geweest zijn, doch was hoogst vernioeijend,

zoodat wij eerst des middags om 4 uren den lioogsten top be-

reikten, die 104il-i' hoog moet zijn.

Onze weg leidde aanvankelijk een paar palen, door met gras,

alang-alang (Imperata Koenigii) en struikgewas begroeide heu-

vels, waar al het geboomte door vroegere kuituur scliijnt ver-

drongen te zijn, hoewel nog slechts weinig spoor van kuituur

overig was. Op eene enkele plaats passeerden wij eenige oude

kasuarinen (tjainara goenoeng), die geheel met Orchideae be-

kleed waren. Ik vond hier ook een paar nieuwe Compositae,

eene Eupatorium, Pteronia marginata Jungh. en eene i'raaije

Legurainoos , Phlebospirum cijtisoïdes Jungh. , die onder de fraaiste

sierplanten mag gerekend worden. De w^g was niet in te besten

staat en de alang-alang slechts ter aarde gedrukt, zoodat ons pad

wel zacht, doch door de sterke helling zoo glad was, dat wij

'gedurig uitgleden en terugschoven, Avaarom wij ons gelukkig

achtten eindelij k het oorspronkelijke Avoud te bereiken. Dit Avond

is scherp door de alang-alang begrensd, hetgeen niet zoo zeer

aan den bodem schijnt toe te schrijven te zijn, als v/el aan de

omstandigheid, dat de bossclien juist tot zoover zijn uitge-

roeid, om de gronden in kuituur te brengen. De hoogte Avas

hier naar gissing ± 4000\ Deze bosschen zijn nog ruim van

boomen, heesters en planten voorzien, en de A^egetatie kan hier

zelfs Aveelderig genoemd Avorden , daar de grond geheel met planten

begroeid is, zoodat men niet van den Aveg kan afwijken

zonder vooraf het kapmes te gebruiken. Onze weg was hoofd-

zakelijk daargesteld door het slepen van hout, dat hier en

daar gekapt wordt en door menschen wordt afgevoerd. liet

slepen door buflels schijnt hier niet in gebruik te zijn zoo-

als in Avestelijk Java, maar de zwaarste balken avorden soms

door menschen gedragen en op verre a&tanden vervoerd.

VUL 20
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De grootste booraeu, welke ik liier Avaariinm waren Acer ni-

veum, Platea latifolia, Astronia macrojiliijlla, Daphnipliijllum

glaiicescens , Podocarpus cupressinus en eenige Quercussoorten.

Waar deze ophielden, begonnen veelal niemve soorten te ver-

schijnen, die evenwel niet meer zoo kolossaal optraden als

meer beneden , b. v. Mijrsine avenis en Diplijcosia latifo-

lia , welke laatste echter nooit eenen regten stam maakt, maar,

hoewel nog al vrij dik, zich in alle rigtiugen ginds en her-

waarts buigt. Strobilanthus cernuus vergezelde ons bijna de

geheele reis, en het bosch was daarmede zoodanig opgevuld,

dat men soms slechts weinige schreden van zich afzien

kon. In het hoogTre gedeelte bloeide hij reeds rijkelijk,

terwijl hij meer beueden " veel hooger en wel tot acht

voeten hoogte was opgeschoten, maar daar nog geeue bloemen

voortbragt. A'au boomvarens zag ik ook verscheidene soorten,

die echter dezelfde als elders waren. Aan Orchidese ontbrak

het mede niet, daar de meeste booineu er als mede behangen

waren. Eene enkele soort volgde ons tot bijna aan den top des

bergs. Dezelfde Berberis asiatica, die ik te Diëng aantrof,

vond ik ook hier terug. Eene sterk naar wijnruit (Ruta gra-

veolens) riekende plant, waarschijnlijk Podostaurus thalictroïdes

Jungh. zag ik ook hier voor de eerste maal. Thalictrum java-

nicum, Galiura javanicum, enz. groeiden hier mede overvloedig.

Nabij den top veranderde de vegetatie nogmaals en bestond nu uit

Casuarina montana, Agapetes varingiaefolia , Gnaphaliura of An-

tennaria van 10 a 12^ hoogte, welker stammen geheel met mos

behangen, als doode boompjes uitzien, doch aan den top met fraaije

bloemen prijken; voorts Hijpericum javanicum, Gaultheria leu-

cocarpa, Gaultheria repens, Opjielia javanica, Walilenbergia sp.,

met veel grootere bloemen dan Wahlenbcrgia lavendulaefolia

,

eene soort van Galium, zelfs eene aardorchidee (Thelijmitra

angustifolia) , Alchemilla villosa, eene grassoort (Eestuca nubi-

gena) eu "eene Plantage. Ik geloof dat er buiten deze, wei-

nige andere soorten op den top zullen aangetrofl'en worden.

ilet gezigt wat zich van den top voor onze oogen opdeed

was werkelijk vreemd en indrukwekkend, hetgeen nog door de
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stilte aan dergelijke hooge streken eigen , verhoogd werd. Deze

top heeft enkel aan de westzijde, die wij beklommen, eeue

beldimbare helling, doch aan gene zijde loopt de wand lood-

regt naar beneden, zoodat daar ter plaatse aan geen afstij-

gen te denken valt. In het aan die zijde welligt 1000' la-

ger gelegene dal,, Avat men hier aanschouwt en welks omtrek

weder door meer verhevene ruggen ingesloten is , die reeds aan

de residentie Madioen behooren, en alle met Casuarina montana

begroeid zijn, schijnt hoog gras te groeijen , en zagen wij

verscheidene herten rondloopen. Dit gezigt heeft iets eu-

ropeesch en herinnert de dennenbosschen , dewijl de Ka-

suarinen niet alleen in de verte op de dennen gelijken,

maar hier ook slechts ecne en dezelfde soort van boomen

wordt aangetroffen, die groepsgewijze geplaatst zijn en door

grasvlakten worden afgewisseld, terwijl in de lagere streken al-

gemeen gemengde vegetatie voorkomt. Ten noorden zagen

wij, even als ten zuiden, nog twee andere toppen, die ook tot

den Lawoe behooren, waarvan wij ecliter het hoogste punt

schenen bereikt te hebben. Deze afzonderlijke toppen zijn

door diepe kloven van elkander ^scheiden, die men des noods

zoude kunnen af- en opklimmen, waaraan wij echter weinig

behoefte gevoelden, dcAvijl alles zoowat dezelfde vegetatie scheen

te dragen, die hier tusschen groote en kleine steenen schaarsch

en doodsch uitziet. De koude was mede niet zeer aanmoedi-

gend om ons leger te verlaten. In een der kloven, verre

beneden, vonden onze Javanen goed drinkwater, Avat ons allen

zeer welkom was. Men zeide dat het water hier soms ook

bevriest, wat nu echter niet het geval was.

Wij sloegen ons bivoeak op het hoogste punt des bergs op,

omdat er juist daar eene goede gelegenheid voor was, in twee

langwerpige vierkante ruimten, die door meusclieuhauden (waar-

schijnlijk ook al door de vroegere Boedhisten), geheel gelijk

waren gemaakt, en met eeuen aarden en steenen M'al, ter hoog-

te van 4 a 5' omringd, hetgeen ons voornamelijk tegen de win

den beschutte. Onze begeleiders hadden daar ter plaatse eenige

vuren aangelegd, nabij welke zij eene mat (tikar pandan) aan
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viw palen hadden gespannen, waaronder \yij op liet zachte doch

bnltige gras den nacht düorbragten. Na den eersten slaap Averden

wij door de koude , die nu 43° Pahr. Avas
,
gewekt , niettegen-

staande wij onze Ideeding verdubbeld hadden, zoodat de nacht

ons zeer lang viel en wij de zon met groot verlangen verbeidden.

19 Jidij, om half acht uren. namen wij de terugreis aan.

Oidcr weg verzamelde ik nog vele planten en zaden en

bereikte om twee uren in den middag Kamoening Aveder, na-

dat ik de laatste paal te paard had afgelegd.

20 Juli). Dezen dag bezigde ik, om het verzamelde in orde

te brengen.

'21 Julij. Een toertje te paard naar Soekoe gemaakt, dat 3

palen van Kamoening verwijderd ligt, op eene hoogte van

647', waar een vervallen oude tempel en andere uit steen ver-

vaardigde oudheden gevonden worden. Door de Javanen worden

dergelijke plaatsen met den naam van Hedjo bestempeld. Het

lioofdgebouw is eene vierkante afgeknotte piramide, die men

langs eenen inwendigen steenen trap bestijgt.

22 Julij naar Solo teruggekeerd. Ik nam mijnen weg te

paard over Karangpandan naur Pablingan, langs een uitgestrekt

omheind hertenpark van den prins PjiANG AYedono, op wiens

grondgebied ik mij op deze reis steeds bewogen had. Aan voed-

sel was geen gebrek, daar het lange gras alle herten verborg,

althans zag ik er geen te voorschijn komen. Hier en daar ziet

men enkele Buteafrondosa (plossoh) uit het gras en de strui-

ken opstijgen , doch van groot geboomte is niets voorhanden.

Te Pablingan worden mede eenige weiiiige steenen oudheden

«•('vonden Het meeste interesseren hier de broinien, welke
ö

verschillende watersoorten, zeer nabij elkander gelegen, voort-

In-engen.

Van hier de reis te paard vervolgende, kwam ik langs een'

halöbrekenden weg, door modder, steenen en riviertjes, bij de

poslslation Ki'on (i^en post van Karangpandan , werwaarts ik mij-

ncn wagen had laten trekken) weder op den wagenweg teregt, en

])creiktc nu met den wagen spoedig de keizerlijke residentie weder.

23 Julij. De noodigc toebereidselen voor de afreis gemaakt.
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24- Julij. Over Bo3'olali naar Gebiok. V.an Solo tot tien drie-

sprong bij Kartasoera reed ik deuzelfden weg terug, van waar ik

voor eenige dagen gekomen was, doch verder regtdoor naar Salatiga,

latende den weg naar Dj okdjokarta links liggen. Twee posten ver-

. der passeerde ik, op IS palen van Solo, Bojolali , waar men

een rijpaard voor mij gereed iiad, om een paar palen verder of

van de 30ste paal, den wagen te verlaten en te paard den

weg te vervolgen. Een keizerlijke lansier was- mijn geleider, docli

wie van ons beiden liet slechtste paard had was niet uitgemaakt.

Na den middag bereikte ik Gebiok, dat 10 a 12 palen

van den grooten weg, op ± 5000' hoogte gelegen is.

Na den grooten weg verlaten te hebben, begint het terrein

meer en meer te klimmen, vooral waar men door de koffij-

tninen rijdt. De koffij groeit hier zeer goed op die plaat-

sen, waar 2:enoegzame humus voorhanden is, maar op sommi-

ge plaatsen ziet men de rots de oppervlakte bereiken en daar

wil zelfs de dadap niet eens tieren, zoodat niet alle terrein

even goed gekozen is.

Gebiok is een nieuwe aanleg van eenen groentent nin. Hooger op

is nog een tuin, het bekende Selo.

De meeste groenten welke naar Solo en Samarang en de om-

streken ter verkoop Avorden gezonden- worden hier geteeld.

Gaarne had ik den top van den Merbaboe bestegen, doch de

vermoeijenissen van den Lawoe deden mij daarvan afzien.

Ik besloot dus mij tot de omstreken te bepalen, daar toch

de Merbaboe, even als de Merapi, Siendoroh, Soembieng, enz.

beneden van alle geboomte ontbloot en daarvan sleclits aan top

nog eenigzins voorzien is, waar echter vermoedelijk niet veel

zeldzaams is te vinden, want de vegetatie van alle bergtoppen,

tot dus verre door gezien, bestaat meest uit dezelfde soorten,

met dit verschil dat de eene top meer soorten oplevert dan de

andere. De rijkste toppen ten dezen opzigte zijn wel die van

den Pano-erano-oh en Sallak.

De meeste groenten tieren hier buitengewoon goed, voor-

namelijk kropsalade, die ik nergcrs op Java zoo mooi zag. Er

is echter wel eens g(^brek aan europesche zaden van die soor-



— 280 —

ten, welke hier geen zaad voortbrengen. De gronden zijn zeer

gescliikt en bestaan uit eene dikke laag lava, die zeer vrucht-

baar is wanneer zij een Aveinig wordt bemest.

25 Julij eene wandeling gemaakt naar Sclo, en van daar

naar Aglee, een buiten, met eenen grooten, zeer vruchtbaren

groententuin , door den keizer afgestaan aan de tijdelijke re-

sidenten. Het Avordt ten onregte veelal Selo genoemd. Er

is een plauken Avoonhuis, AA^aarbij een bloementuin, die, vooral

toen de heer Hartman resident was , zeer bloeide. De heer

Hautman bragt er vele in Europa gelcAveekt Avordende bloemen

OA^er, waarvan nog de sporen te zien zijn.

Deze plaats is zeer aangenaam gelegen, op den verbindings-

zadel van den J\Ierapi en Merbaboe en heeft enkel een open

uitzigt naar de benedenlanden in het oosten. Ik vond hier

Heliotropium peruvianum, Calendula officinalis, Eosa multiflora,

Rosa centifolia enz., Pijrethrum indicum, Calliopsis tinctoria,

Dianthus, Lavathera plebeja, Callistemma hortense, Passiflora

coerulea en alata, Lathijrus odoratus, Leonurus, eene prachtige

ingevoerde plant, Avaarvan hier heggen gemaakt waren, enz.

Yan vvuchtboomen vond ik slechts Avilde persiken, japansche

stoofperen (hier algemeen A^oor rcnetappelen doorgaande) en eene

kleine AAdlde appelsoort.

De groententuin bevat vele soorten, die alle zeer Aveelderig

tieren, waartoe en klimaat en gronden zamenwerken, behalve

tlat er nog bemest wordt. Kool groeit er van kolossale grootte.

De aardappelen hebbeu hetzelfde aanzien als is Europa , wat niet

overal op Java, Avaar ze geteeld Avorden, het geval is. Boeren-

boonen geven hier ook vruchten, even als artisjokken, aardbeziën

enz. Het ontbreekt bij dit alles echter aan sommige der voor-

naamste europesche soorten, die hier Avel zouden groeijen, doch

waarvan geene zaden voorhanden zijn. In dezen tuin vond ik

nog eene menigte japansche eiken- en karaferboomen , door

vroegere residenten aangeplant.

ZooAvel de Mcrapi als de Merbaboe, zijn tot bijna aan hunne

kruinen van geboomte en zelfs van struikgewas ontbloot, en

toch zijn de gronden over het algemeen ze:^r vruchtbaar, zoo-
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dat men hieruit zoude afleiden, dat de vroegere vegetatie,

zoo door kuituur, als door behoefte aan liout, is uitgeroeid,

wat te waarschijulijker is, doordien de hoogere streken tot

± 1000 voeten beneden het toppunt van den Merbaboe nog

met geboomte en struiken begroeid ziju. Daar beneden groeijen

slechts Gramineae en enkele kleine heesters, die men niet

groot laat worden, wegens behoefte aan brandhout. De Me-

rapi is daarentegen in dezelfde streek geheel ontbloot, en heeft

een ZM'artachtig voorkomen, veroorzaakt door de uitbarstingen

van den vulkaan, die nog in volle werking is, docli zijne zwarte

asch- en damp-wolken meestal naar de overzijde in de residentie

Kadoe ontlast. De Merbaboe schijnt ecliter geheel in rust

te zijn. Deze bergen hebben reeds in de verte, van den grooten

postweg gezien, een vreemd voorkomen, door de amphiteaters-

gewijze hellingen, die voor kuituur worden aangelegd en we-'

der voor nieuwe gronden verlaten. Deze kuituur strekt zich hier

en daar welligt tot + 6000 hoogte uit. Voor de maïs laat men

de gronden 5 a 6 jaren braak liggen. Het in dien tijd gevorm-

de gras wordt als bemesting gebezigd, nadat het door ploegen

is ontworteld en door de zon gedroogd. Meer oostelijk, aan

den Merbaboe, vindt men aan deze hellingen meer dessa's dau

in liet middenpunt, waar de twee bergen in elkander overgaan.

Onder het weinige struikgewas dat men hier en daar, op

in langen tijd niet gekultiveerde hellingen, nog aantreft, vindt

men fraaije exemplaren van Rhododendron javanicum, Nepen-

thes , enz.

De Javanen bouwen hier voornamelijk maïs ; voorts tarwe , die

wel bemesting schijnt te vorderen (waaraan hier, bij het wei-

nige rmidvee wat men vindt, weinig te denken valt), aardap-

pelen, Convolvnlus batatas, roode uijen, knoflook, kool, erw-

ten en boonen. Tabak, zegt men, dat hier zonder bemes-

ting niet slaagt, zooals op Diëng, waar de gronden ook meer

humus schijnen te bevatten, terwijl ze hier meer uit lava be-

staan. De bevolking is echter gering.

26 Juli) vertrok ik te paard naar Ampel (9 palen). Jlijn weg

leidde oostelijk, langs de hellingen van den Merba!)oe, s^oodat
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ik versclieidenc zeer diepe ravijnen moest doortrekken waar-

door de weg in zigzag af en op voert en soms zelfs zoo steil is,

dat ik van mijn paard moest afstijgen. Eindelijk geraakte ik op

de helling, die door kofïijtuinen naar Ampel voert, \raar ik nu

spoedig aankwam en van de gastvrijheid van den heer Raket

profiteerde om te overnachten. Eene wandeling in de environs,

die alle bebouwd waren, leverde niets bijzonders op dan de

begraafplaats der familie Diczentje, waar vele fraaije tombeu

gevonden worden.

Ampel ligt op 23 palen van Selo. Een paar palen verder

bereikt men de scheiding tnsschen Soerakarta en Samarang.

2 7 Jnlij. Te Ampel vond ik mijnen wagen terug* waarme-

de ik naar Salatiga, 10 palen van Ampel, afreisde, met voor-

nemen om tot Samarang door te reizen. Dewijl men mij echter

wegens de drukke passage, gecne paarden kon verstreldcen

,

was ik verpligt ook hier te overnachten.

Dit reisje levert zeer fraaije gezigten op de hellingen van

den Merbaboe, die hier meer bebouwd en bevolkt zijn. Men

krijgt ook de bergen Andong en Teleraojo te zien, die geheel

met geboomte bedekt zijn.

2S Julij naar Samarang, 31 u 32 palen van Salatiga, ver-

trokken. Op 22 H 23 palen van S;nnarang passeert men Bawen,

en op 13 palen Oenarang.

De gronden veranderen allengs zeer van uitzien, in vergelij-

king met die van de vorstcnlandcn. Men ziet ze hier van de-

zelfde roode klem' als in westelijk Java, waaraan ik sedert

mijne komst in Banjoemas niet meer gewoon was, daar, op

enkele uitzonderingen na, mijn weg steeds over zwarte hu-

rausrijke of lava-gronden geloopen had, welke laatste men in

verschillende nuaiicen van ])ikzwart tot bijna wit aantreft. ])e

uitzonderingen waren enkele gebergten, waar de vergane rot-

sen nog niet genoegzaam door humus of lava bedekt waren.

De vlakke landen in Kadoe en de Yorstenlanden bestaan veel-

al uit licht c;ekicurde zandii'e klei.

29 Julij maakte ik een uitstapje langs het strand, waar

zich weder eene <;-elieel verschillende veiretatie voordoet, die
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slechts uit weinige soorten bestaat, docli ook bepaald in Jic

aan'3-eslibde gronden en moerassen te huis behoort. Men trekt

hier van die moerassen partij , door ze uit te diepen, en van den

modder dijkjes te maken, zoodat het geheel in sloten en vij-

vers herschapen is, waartusschen de dijkjes, die juist breed ge-

noeg zijn, om er over te gaan. Het water in deze vijvers,

heeft gemeenschap met de zee, zoodat de viscli er bij hoog-

water inloopt en door selirohs of paggers belet wordt terug-

te keeren. Langs deze dijkjes en iu de moerassen, die in

lange niet zijn uitgediept, vindt men hoofdzakelijk Avicennia

alba (kajoe apiapi) en Aegiceras obovatum (troentoen). Nipa

frnticans (nipa) schijnt hier op soimnige plaatsen aangeplant,

doch elders langs de kust, in het wild in de moerassen voor

te komen. De nipabladen zijn overal zeer gezocht, zoo tot het

dekken van huizen en praauwen als tot het maken van matten,

voor emballage van goederen, het omkleedsel der inlandsche

sigaren enz. Salicornia brachiata (kamaladiengan) en Trian-

thema polijandrum (krokket) groeijen hier met eenige Grami-

neae en Cijperaceae door elkander. Hoewel het strand moeras-

sig en niet te bewandelen is, dan over de voornoemde dijkjes,

heeft men toch een fraai gezigt op de reede, waar vele schepen

ten anker lagen.

Des middags werden twee kisten met herbarium, planten

en zaden ingepakt, die den volgenden dag met eene stoom-

boot naar Batavia werden verzonden, te gelijk met mijne bezen-

ding van Djokcijokarta, die hier reeds sedert 14 dagen naar

scheepsgelegenheid gewacht had.

30 Julij begaf ik mij andermaal naar het strand, doch nu meer

westelijk, langs de rivier. lic moest echter onverrigter zake terug-

keeren, daar het terrein er hier nog veel woester uitzag en de

moerassen niet toelieten, daarin door te dringen, zoodat ik slechts

tot het kruidmagazijn kon naderen. Aan de westzijde van

den weg zijn graslanden en ook eenige rijstvelden.

Te Samarang zag ik niets bijzonders uit het plantenrijk, ten-

zij geheele lanen met Diospijros melanoxijlon (kleedong) , welker

vruchten gegeten worden doch op verre na niet zoo smakelijk

zijn als die der chinesche Diospijros kaki (kikwee).
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Des middags maakte ik een uitstapje naar Tjipiring, de

suikerfabriek van de lieereii Yan IIeel & Co, welke, op 2^1/3

paal van Samarang, aan den grooten postweg naar Pekalongau

gelegen is.

De weg van Samarang loopt over Bodjong, is over het al-

gemeen vrij gelijk en tusschen het strand en het lage gebergte

gelegen. Hier wordt veel djatihout gevonden, dat echter veelal

schijnt uitgekapt te zijn, zonder dat men voor herstel der bos-

schen zorgt, waarvan sommige geheel uitgeroeid en met koffij

enz. beplant zijn. Eegts van den weg aan de zeezijde vindt

men nog enkele heuvels, doch meestal vlakten en alluvialen

bodera. Bij paal 19 passeert men Kendal, in vrelks nabijheid

eene lange brug over de Kaliwoengoe geslagen is,

31 Julij. jNTa des morgens de schoone suikerfabriek van Tji-

piring, die met eene stoommachine en luchtledige ketels werkt,

met den medeeigenaar, den heer Van den Broek, bezigtigd

te hebben, nam ik de reis aan. naar Pekalongen. Bij paal 32

van Samarang passeert men met eene pont de rivier Koetoe,

welke de scheiding tusschen Samarang en Pekalougan uitmaakt.

Bij paal 35 eindigt het vlakke land. De weg loopt nu over

laag gebergte door het boscli van Plellet , waar de wagen met

G paarden en 4 buö'els wordt opgetrokken, hoewel de bufiels

slechts dienst bewijzen en de paarden enkel uit staatsie schij-

nen mede te gaan.

De gronden waren tot hiertoe regts van den weg af aan de

zeezijde, geheel alluviaal. Het voornoemde gebergte Plellet strekt

zich tot niet ver van zee uit, zoodat het schijnt, dat men den

grooten postweg daar niet langs het strand heeft kunnen leggen

wegens de moerassige strandbosschen , die bij paal 30 uitliet nog

overgeblevene gedeelte van het bosch van Welleri reeds zigt-

baar worden. De geheele noordkust schijnt tot Cheribon toe

uit vruchtbare alluviale gronden te bestaan, die zich onregel-

matig; tot aan den voet van het "-eber^te uitstrekken en waar-

op vele suikerplantaadjes gevonden worden.

Het boscli van Plellet bestaat meestal uit djati, wat ech-

ter ook al zeer veel onder den bijl der fiibrikanten geleden



— 285 —

lieeft. Op sommige plaatsen heeft men er koffij voor iu de plaats

gesteld. De gronden zijn hier ook weder roodachtig. Het ter-

rein is klimmende eu dalende, totdat men in de vlakten van

Pekalongen afdaalt.

Bij paal 43—45 wordt men aangenaam verrast door eeno

bergvlakte, met padi beplant en omgeven met dessa's, klapper-

palmen en djatiboomen. Hetzelfde herhaalt zich bij paal 46 en ver-

volgens lieeft men steeds afwisseling van bosschen, bebouwde

streken en uitgebreide baraboe-aanplantingen. Eindelijk komt

men bij Siembang, waar de heer Herdekschee eene groote

uitgestrektheid gronden iu huur heeft Hier vindt men bij paal

51 koffij tuinen en bij paal 53 eene suikerfabriek.

Bij paal 55 heeft men een interessant gezigt over de vlak-

ten tot in zee. Tot paal 5 8 daalt men nog steeds af, als wanneer

men de vlakten weder bereikt heeft, en hoeweide gronden hier

nog roodachtig zijn, gaan die hoe meer men Pekalongan nadert,

Aveder in zwarte zaudige klei^over. Pekalongan is op 64 pa-

len van Samaraus; aan zee o-elegen.

1 Augustus bezocht ik het strand, wat biereen geheel ander

voorkomen heeft als te Samarang, dewijl het zandig en begaan-

baar is, hoewel onmiddellijk daarachter landwaarts in nog moe-

rassen met strandvegetatie gevonden worden, vooral Panda-

nus samak (pandohga) , Licuala peltata (sadang) , Nipa fruticans

(nipa) enz. , doch geene Pv.hizoplioren en Avicenniën, die mees-

tal onmiddellijk aan zee in moerassen groeijen, v/elke door zout wa-

ter overstroomd worden. De heer Houtman, gepensioneerd chi-

rurgijn majoor daar ter plaatse, maakte mij 'bekend met zekere

vruchten, die als galnoten gebezigd worden en bekend zijn

onder den naam van djohholi (Terminalia laurinoïdcs) , waar-

van ook naar Europa gezonden zijn onder den naam van Mij-

riobalanus, doch aangezien ze slechts den geringen prijs van

ƒ 8 de pikol hebben opgebragt, heeft dit den handel daarin

niet aangemoedigd.

Des middags vertrok ik naar de suikerfabriek van den heer

YiTALis, waar ik overnachtte.

2 Augustus vervolgde ik de reis te paard langs de fabriek
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Tjomal, passeerde cle rivier Tjoraal,die de grens van Tcgal uit-

maakt en reisde door naar Tegal, welke plaats IO51/3 palen

van Samarang verwijderd ligt.

o Augustus dacht ik de strandvegetatie te Tegal op te-

nemen, doch hiervan 'vvas niets meer te vinden, daar de ge-

bouwen zich zeer kort aan zee bevinden, welker strand droog

eu zandig is. In den namiddag zette ik mijne reis voort. De

Aveg van Tegal naar Cheribon, loopt even als die van Pekalou-

gau naar Tegal, over alluviale gronden digt langs het strand,

zoodat men op vele plaatsen de zee te zien krijgt. Zelfs is de

weg op sommige plaatsen slechts weinige roeden van zee ver-

wijderd. De vlakten zijn meestal bebouwd, doch men treft oek

nog vele moerassen aan, waarvan sommige met wild hout en

struiken begroeid zijn. Voornamelijk vindt men daar vele doom-

achtige Acacia-soorten, en op andere plaatsen geheele velden

met enkel Avicennia's bezet, die men niet hoog laat opgroeijeu

maar spoedig wegkapt, om ze tot brandhout te doen dienen.

Zulk een groen veld, geheel met jonge heesters bezet, geeft

aan de boorden der zee een eigenaardig vreemd aanzien. Langs

den weg groeit Parkinsonia aculeata, die ik nergens dan hier

en in het Cheribonschc aantrof. Bij paal ISll/o passeert men

met eene praauw de rivier Singaroeng, die tevens de scheiding

tusschen Tegal en Clieribon uitmaakt. Des avonds kwam ik

te Cheribon, 153 palen van Samarang, aan.

Van de stad naar Tangkil (het rcsidentiehuis) is digt langs

strand, eene laan van Inocarpus dulis (gajam), de bloemen van

welke boomen een aangenamen geur verspreiden. De vruchten

van dezen boom worden gegeten., Tusschen deze laan en de

zee is nog eene smalle strook rijstvelden, waarop oninidd(>llijk

een zandig strand volgt, waarop niets groeit dan eene grassoort,

Trichiurus squarrosus, en enkele struiken van Indigofera paucifolia.

4 Augustus. Daar de mij beschikbare tijd reeds lang verstre-

ken was, haastte ik mij huiswaarts te keeren. Vooraf vv'ensch-

te ik ccliter nog den Tjeremeh te beklimmen, waartoe ik de

hulp van den resident den heer Amenï inriep, welke hulp mij

met de meeste bereidwilligheid werd verleend.
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Dos midda'^^'s bezocht ik nog het zoo vermaarde lasthuis

des ouden sulthans (Siengaragi) , wat reeds geheel vervallen is.

Men ziet er nog de bouwvallen van watervallen, badplaatsen,

enz.

5 Augustus aanvaardde ik de reis naar den Tjeremeh. Het

terrein begint buiten, de hoofdplaats al spoedig te rijzen en be-

staat daar uit roode gronden met steenblokken. Yroeger waren

er djatihosschen, doch die zijn nu bijna geheel uitgeroeid. lïet

wordt hier zoo steil, dat nien zelfs buffels voor den wagen ge-

bruiken moet. Yerder op worden 'de gronden vlakker en bestaan

daar uit zwarte aarde , docli zij worden al spoedig weder door

roode gronden vervangen, die een golvend terrein daarstellen
,

waarop rijst gebouwd wordt. Ik maakte een uitstapje naar ]jin-

gadjati, waar volgens den hoogleeraar C. L. Bi.ume Melaleuca

viridiflora groeijen zoude, waarvan ik zaden wenschte te verza-

melen. Tot mijn leedwezen vond ik haar echter niet meer in

den vervallen' tuin van Lingadjati, zoodat ik onverrigter zake

naar den hoofdweg terugkeerde, en ]nijnen weg door bebouwde

streken vervolgde tot de hoofdplaats Koeningau, die op 23 pa-

len afstands van Cheribon ligt.

jSTa, mij te ïvoeningan wat versterkt te hebben, vervolgde ik

de reis langs den voet. van den Tjeremeh over hellende, nu

eens rijzende dan weder dalende, vruchtbare gronden, die meest-

al met rijstvelden bedekt zijn en in het zuiden door den Goe-

noeug Bongkok begrensd worden.

Op ± paal 32 komt men te Manies, waar men ecnen steilen

afgrond nadert, en toch heeft men daarlangs een weg in zig-

zag aangelegd, waarover het mogelijk is om een' wagen, met

behulp van rernschoen en menschen , af te laten. Men had hier

een rijpaard voor mij gereed, wat ik besteeg en waarmede ik

spoedig Talaga bereikte. Mijn wagen volgde onmiddellijk en

werd , na van de steilte te zijn afgelaten , weder met paarden

bespannen.

Te Talaga is eene fraaijc passan gialian, waarin ik overnaehitc.

Ik vond er Cleroclrndjum fallax , als eeiie aanwinst voor den

plantcntuin.
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6 Augustus begou eerst het bestijgen van den berg te paard

van Taluga naar Argalinga, de hoogste bewoonde plaats aan

den Tjeremeh op 12 palen van Talaga. Mijn'' wagen zond ik

door naar Madja.

De Aveg van Talaga naar Argalinga is zeer interessant. In

het begin rijdt men nog door rijstvelden. Hooger beginnen

de koffijtuineii. Ik passeerde een' bergrug, die geheel uit rots-

blokken scheen te bestaan. Tusschen die blokken vindt men

zwarte zandachtige lava, en hoewel zij maar weiiiig te zien

was, daar de rotsblokken bijna alles bedekten, stond de daar-

tusschen geplante koffij hier en daar uitnemend, op ande-

re plaatsen echter zeer schraal. De theeheester , die hier vroeger

scheen aangeplant, was er nu wild geworden. Deze bergrug

gepasseerd zijnde , daalden wij in eene vruchtbare vallei af, waar

de gronden uit humus en zwarte lava bestonden, waarop de

koffij weelderig tierde. Men ziet daarvan tuinen, welker boomen

meer dan 20 voeten hoogte bereikt hebben en zoo digt in

elkander gegroeid zijn, dat zij op zekere hoogte een ondoordrilig-

baar woud daarstellen, hoewel de stammen van anderen knal zijn en

men er gemakkelijk tusschen door wandelen kan. Jammer dat

men hier niet ruimer geplant heeft. Elke boom zou dan eeni-

ge gantangs koffij hebbeu kunnen opleveren, terwijl men nu

zelfs met ladders de vruchten der toppen niet eens plukken kan.

Yoor het eerst zag ik hier eene meer doelmatige wijze van

het toppen der koffij boomen, zijnde de boomen van jongs af

daaraan gewend, zoodat ze geene nieuwe toppen meer maken,

maar de lioogste horizontale zijtakken met het einde van den

stam vergroeid zijn. Waren ze nu niet ook al te digt geplant,

en regelmatig op zes voeten getopt (men vindt er onder die

geene 3' hoog en geheel plat gegroeid zijn), dan ware deze ma-

nier niet zoo verderfelijk, als zulks elders het geval is, waar

men oude boomen op de helft hunner lengte afslaat en ze

dan weder laat doorgroeijen. Zoo dit laatste niet geschiedt, rot-

ten de dikke stammen, die uu niet meer met de zijtakken

vergroeijen kunnen, omdat ze te oud en te dik zijn, en de

boom kvrijnt we^^ en sterft. Even zoo handelt men met jonge
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boomeji, die eenmaal getopt worden, waarna ze meerdere takken uit-

schieten, die, alle doorgroeijende, te zwaar worden om door den

betrekkelijk zwakkeu statn gedragen te kunnen worden, daar-

door ombuigen en een ineengegroeid kreupelboscli daarstellen.

Ik hond het toppen echter ten allen tijde voor nadeelig en het

ruim planten minstens op 12' en hoogtens op 15' afstands

naar gelang de gronden minder of meer vruchtbaar zijn voor

noodzakelijk.

Onze weg leidde nu verder door koffijtuinen, langs en door

valleijen. Na meerderen dezer valleijen te zijn doorgetrok-

ken, komt men, na even te voren nog de kampong Apoeij,

midden in de koffijtuinen, te zijn gepasseerd, op het schoone

plateau Argalinga, op eene hoogte van 3880'. Daar staat eene

passangrahan , waarbij een groententuin van den resident van

Cheribon wordt onderhouden, en eenige vi'uchtboomen, als

persikeh, pruimen enz. te vinden zijn. Een en ander laat

echter veel te wenschen over.

De passangrahan bestaat uit vier kamers, eene binnenzaal,

waarin een ijzeren kagcheltje, eene voorzaal en voorgaanderij

en is overigens niet zeer rijk gemeubileerd, waartoe wel veel

mag bijdragen dat het eene adat is, dat de regent van Mad-

jalengka, onder wiens gebied deze plaats behoort, nimmer den

Tjeremeh mag bestijgen. Vaste ingezetenen zijn hier iiiet.

De gronden zijn hier uitmuntend, uit zwarte zandige lava

en vette humus bestaande. Men heeft daarop reeds voor de

tweede maal koffij geplant , doch dit slaagt hier evenmin als

elders, naar wensch.

In dit koele klimaat heerschen nog daarenboven zware win-

den, zoowel in de oost~als westmoesson, die zich van den top

des bergs tot Madja en zelfs verder zouden uitstrekken. Dit

maakt liet verblijf te Argalinga juist niet zeer aangenaam,

dewijl de koude er reeds hinderlijk is. De plaats gelijkt veel

op eenen europeschen boomgaard, met heesters eu vruchtboomen

beplant. De heesters zijn de kofïijboomen en de boomen slechts

dadap (Erijthrina secundi flora), die daar echter een geheel ander

aanzien hebben als in de bcnedenlandcn. Jammer dat men voor
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scliaduwboomcn , waar die voor de Iconij noodig- ziju (op Argaliiiga

stellig niet) geeue deugdzame houtsoorten aanplant , lietzij vniclit-

boomen of timmerhout. Moge de koffij , door sommige soor-

ten, in den onmiddellijken omtrek dier boomen, ook al iets

minder opleveren, zulks zal naderhand dubbel vergoed worden

door de vruchten of het hout. Thans ziet men alle bergen,

die tot het aanplanten van koffij geschikt schijnen, geheel

kaal kappen en met koffij en dadap beplanten. De koffij

slaagt niet altijd, zoodat men dan niet alleen vergeefsche moei-

te gedaan heeft, maar ook het oorspronkelijke bosch met

welligt deugdzame en bruikbare houtsoorten uitgeroeid, zon-

der iets daarvoor in de plaats te stellen. Ook bij vrelsla-

gen der kofüj ziet men, nadat de heesters hebben uitge-

leefd, geheele bosschen van het nietswaardige dadaphout over-

blijven, wat niet eens tot brandhout kan gebezigd worden.

Had men nu boomcu van goede kwaliteit geplaut, dan waren

die intusschen zoo groot geworden, dat ze van het onkruid

niet meer te lijden hadden, en alzoo geen verder onderhoud

behoefden, en men trok er of roods de vruchten van, of men

had er over eenige jaren goed timmerhout van te verwachten,

terwijl na do uitroeijiug van deze boomen de gronden Avcder

voor de koffij kuituur zouden geschikt zijn.

7 Augustus ging de reis te paard naar den top van den Tje-

remeh, op 7 palen afstands gelegen. Door de steilten en

ongebaanden weg is men ieder oogenblik verpligt af te stij-

gen, en hebben de paarden ook zonder ruiter werk genoeg

om over de dikke blootliggeude wortels der boomen te klim-

men, daar die hier en daar dammen vaii 3' hoogte gevormd

hebben, of den zeer smallen weg geheel bedekken, zoodat de

hoeven der paarden op de vochtige gladde wortels geen steun-

punt vinden cu ze er alzoo moeten overheen glijden. Een-

maal stortte mijn paard in een gat, wat, door ruigte be-

dekt, onzigtbaar was. Deze weg is niets anders, dan het

begaande spoor van rhiiiocerosscn, wat een weinig is bijge-

liolpen, docli a,ltijd i)og zoodanig, dat men hier en daar

iu de struike;i blijfi hangen, of met hoofd en bcencn in eciic
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onaangename aanraking met uitstelcende takken en boom-

stammen komt. Ter hoogte ± 5000 begint eerst het oor-

spronkelijke bosch. Het lager gelegene terrein is geheel

schoon gekapt en met koffij , of waar het daarvoor reeds te hoog

en te koud wordt, met aardappelen, kool, knoflook, tabak enz.

beplant. Het bosch zelf bestaat even als op andere bergen,

uit eene gemengde veelsoortige vegetatie. Kooger op vindt

men weinig anders dan Podocarpns cupressinus (hier djamoe-

djoe), die wel een paar duizend voeten hoogte inneemt, waar

ze eindelijk ook plotseling ophoudt en door Acacia montana

(hier pelendieng) vervangen worden, die tot bijna aan den

top weder een paar duizend voeten lioogte beslaan , en dan met.

Agapetes varingiaefolia vermengd voorkomen. Eindelijk be-

reikte ik den top of den krater des bergs aan de zuidzyde.

De top biedt hier eene kleine naakte vlakte aan, waarop

slechts enkele zoogenaamde tjereraehheestertjes (Agapetes varin-

giaefolia) voorkomen, waaraan de berg zijnen naam te danken

heeft, en dit nog wel zeer ten onregte, daar het geene tjere-

mehboompjes (Cicca nudiflora) maar tjantigi zijn. De oost- en

west-zij den van den top brengen meer sterke heesters en boomp-

jes van die soort voort, benevens andere planten, aan derge-

lijke hoogten eigen, vooral als ze vulkanisch zijn. De noord-

zijde was het sterkste begroeid, zelfs tot aan den rand des

kraters.

De geheele top des bergs wordt door eenen krater van eene

ovale gedaante met de lengte-as van o.—w. ingenomen, ter-

wijl in zijn midden, beneden, een lage dam of afscheiding

tusschen twee kolken bestaat. Deze kolken ontlasten slechts

weinig damp, dien men enkel te zien krijgt als men den boven-

rand genaderd is, zoodat men in de benedenlanden niets van

die dampen waarneemt. Deze v/einige damp sublimeert echter

een weinig zwavel, die niet dan met groote moeite verkregen

wordt. Er zijn maar enkele Javanen, die het wagen in den

krater af te stijgen.

Wij wandelden den geheelen krater rond, wat in den begin-

ne zeer gemakkelijk ging, daar wij sleclits liet spoor van

Vin. 21
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rhiiiocerosseu te volgen hadden, die hier talrijk schijnen te

zijn. In de rots of liever het aan elkander gebakkene lava-

zand, waaruit de rand des kraters aan deze zijde bestaat, zijn

geheele voren door den gang der rhinoeerossen uitgehold, zoo

diep zelfs, dat dit dier met zijnen buik de zijwanden dezer voren

heeft glad geschuurd. Op dezen weg kwamen wij langs een hol

in de gedaante van eenen bakoven , wat echter naar achter spits

toeloopt en met eene kleine opening in den regtstandigen kra-

terwand uitkomt. Het is echter groot genoeg om een twaalftal

menschcn tot schuilplaats te verstrekken.

Aan de oostzijde gekomen, hadden wij een prachtig gezigt

op de reede van Cheribon , waar wij duidelijk zes schepen

konden onderkennen. Verder oostwaarts zagen wij duidelijk

den Slamat van Tegal," met nog drie kleinere bergtoppen , waar-

schijnlijk Goenoeng Depok, Goenoeng Peterangan en het Pra-

hoeo-ebergte. Ten zuiden en zuidwesten ontwaardde ik den

Bongkok met eene geheele reeks van daaraan grenzende ber-

gen en ten westen den Tampomas. De benedenlanden in het

westen lagen geheel in wolken gehuld.

Aan de noordzijde van den top moesten wij ons eenen weg

door de struiken en over de rotsen langs den afgrond des

kraters banen, wat soms niet dan op handen en voeten ge-

schieden kon, daar de bodem aan deze zijde uit groote op elkander

gestapelde blokken bestaat. Zoo bereikten wij met groote inspan-

nino" het punt weder, van waar wij waren uitgegaan.

De vegetatie van den top dezes bergs levert niets bijzonders

op en is zelfs minder rijk dan andere meer westelijk gelegene

hooge vulkanen.

Om half tien uren des morgens hadden wij den top bereikt.

Om 12 uren daalden wij weder naar Argalinga af, waar wij om-

3 uren aankwamen. Tegen 4 uren zette ik mij weder te paard

en bereikte om 5 uren Madja, 5 pnlcn van Argahnga, met jiet

voornemen om naar Madjalengka door te i'eizen, maar daar er noch

koetsier, noch paarden gestationeerd waren, moest ik tot den vol-

•Tcnden morden vertoeven. Den heer Meder, kontroleur aldaar,

was zoo vriendelijk mij logies aan Ie bieden, wat ik in dank
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aannam. De weg van Argalinga naar Maclja is zeer fraai,

steeds afdalende, loopt eerst door koffijtuinen en vervolgens

door rijstvelden, waarop als tweede gcAvas, aardappelen, niais-

enz. geplant worden. Madja heeft een frisch en aangenaam

klimaat. Het is in vruclitbare bebouwde streken gelegen. De

gronden wisselen er af van roode tot zwarte. Mosjt te eenio-er

tijd eene nieuwe kuituur voor het schoone plateau van Arga-

linga beschoren zijn, dan is deze plaats buitengewoon gemak-

kelijk te naderen, daar men tot Madja met den wagen komen

kan en dan nog slechts 5 palen langs eenen goeden Aveg naar

Argalinga af te leggen heeft.

8 Augustus. Van Madja naar Madjalengka, 7 palen. Van

Madjalengka reed ik door naar Karangsamboong (9a 10 palen),

waar ik weder op den grooteu postweg kwam. Karangsamboong

ligt 186 palen van Samarang en 168 palen van Batavia.

Vau Madja naar Madjalengka loopt de weg door bergvlak-

ten en hellingen , die alle bebouwd of met kampongs bedekt

zijn, tot men eindelijk de suikerfabriek Kadipaten passeert, al-

vorens op den grooteu postweg te komen.

Te Karangsamboong aankomende zag ik aan de overzijde

der rivier Tjimanoek eenen wagen onder de postloots staan, die,

van Cheribon gekomen , even te voren de rivier gepasseerd was eu

nu juist doorreed. Dit was geen vrolijk vooruitzigt- Evenwel liet

ik mij overzetten, doch moest, aan de overzijde gekomen zijn-

de, 3 volle uren wachten, alvorens ik de reeds eenmaal ge-

bruikte postpaarden voor mijn wagen spannen zag.

Nu ging het weder voorwaarts , doch langzaam , daar zoo-

wel de loopers als de paarden en buffels afgemat waren. De

weg is meerendeels klimmende en loopt door uitgeroeide djati-

bosschen, die nu in wildernissen herschapen zijn. Verder, waar

het terrein vlakker wordt, zijn rijstvelden aangelegd, en ein-

delijk aan de hellingen van den Tampomas koffijtuinen, waarin,

tegen het vallen van den avond , vele wilde varkens • onbevreesd

tot in de nabijheid van den grooten weg ronddwaalden.

Van Karangsamboong naar Sumadang is de afstand 25 palen,

(paal 168—143 van Batavia). De twee laatste posten tusschen
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beide genoemde plaatsen daalt men langzaam van de hellingen

van den Tampomas naar Sumedaug af, waar ik om lialf zeven

aankwam.

9 Augustus, vertrok ik naar Bandong. De weg loopt in

het Sumedangsclie steeds over heuvels en door dalen en over

den bergrug, die het hoogland van Bandong aan de oostzijde

insluit.

Zoodra men in het Bandougsche komt, wordt de weg gelij-

ker en loopt geheel door bebouwde streken, rijstvelden en

kampongs. De gronden beginnen hier weder donkerder van

kleur te worden. Bij paal 138 passeerde ik den zijweg, dien

ik den 24'^ Mei had ingeslagen , om mijne reis te beginnen en

herdacht daarbij menig avontuur, wat ik op deze reis onder-

vonden had , maar hield mijne reis daarbij ook voor geëindigd en

liaastte jnij dus huiswaarts te keeren.

10 Augustus naar Tjandjoer De postpaarden waren reeds be-

sproken, zoodat ik mij met regentspaarden moest vergenoegen.

Ik maakte nog een uitstapje op het woeste terrein, wat tus-

schen de rivieren Tjitaroem en Tjisokan gelegen is. Ik had

dan ook het geluk planten en zaden te verzamelen van eene

fraaije nieuwe soort van aardorchidee, met eene 3' hooge

bloemsteng en gele bloemen, voorts Nauclea macrophijUa, Exa-

cum tricolor, Canscora perfoliata, Knoxia lineata, enz. alle nieuw

voor den plantentuin.

11 Augustus kwam ik te Buitenzorg terug.

Mij rest nog de aangename taak om aan alle autoriteiten

en vrienden, openlijk, mijnen weigemeenden dank te betuigen,

voor de hulp en vriendschap, die ik het geluk had zoo ruim-

schoots van allen te ondervinden.

Buitenzorg, Maart 1854.



YIJFDE BIJDRAGE

TOT I3K KENNIS DER

ICHTHYOLOGISCHE FAUNA

T E R N A ï E

»r. P. BliEEKElt.

Na in verscliillende bijdragen (1) over de fauna van het

eiland Teruate het van daar bekende aantal vischsoorten gebragt

te hebben tot 102, ontving ik in November 1854 van daar

weder eene verzameling, welke mij in de gelegenheid heeft ge-

steld, de kennis der ichthyologische verhoudingen van Ternate

op nieuw eenigzins uit te breiden. Even als de vroeger van

Ter-nate ontvangene verzamelingen had ik' ook deze weder

te danken aan de vriendschappelijke welwillendheid en weten-

schappelijken zin van den heer Jkhr. C. E. Got.dmann, De

(1) Bijdrago tot da keunis der ichthyologische fauna van Ternate. Nat.

Tijdsc-hr. Ned. Ind. IV 1853 p. 131— 140.

Nieuwe Bijdrage tot de kennis der )chtl)yologiselie fauna van Ternate

en Halmaheira (Gilolo). Nat. Tijdschr. Ned. Ind. IV p. 595—610.

Diagramma haematochir, ccne nieuwe .soort van Ternate. Nut. Tijdsehr.

Ned. Ind. VI 1834 p. 175—176.

Iets over visschen levende in zeesterren en over eene nieuAve soort van

Oxybeles. Nat. Tijdschr. Ned. Tiul. VII 18.")4 p. 1G2, 163.
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onderwerpelijke verzameling bestond uit de liieronder genoem-

de 58 species.

Species piscium Ternatenses collectionh Goldniannianae.

1 Apogou koilomntodon Rlkr. 30* Ilolaoanthus bicolor CV.
2* Serranus liexagonatus CV. 31*

,, lencoploura Blkr.

3* „ Hoevenii Blkr. 32* „ Violikii Blkr.

4*
,, Icucogi-ammic'iis Rwdt. 33* Pempheris moluct-a CV.

5*
,, margimilis CV. 34* Toxotcs jaculntor CV.

6 ,, microprion Blkr. 33 Scomber loo CV.
7* „ myriaster CV. 30* Auxis thynnoïdes Blkr.

S* ,, punctuhitus CV. 37 Choriuemus sancti Petri CV.
9* „ Sebae Blkr. 38* Decapterus lajarig Blkr.

10* „ spilurus CV, 39* Caranx ForsterI CV.

11* Mesoprion microchir Blkr. 40* Eqiiula ensifera CV.
12*

,, moiiostigma CV. 41 Amphacantus cynnotaenia Blkr.

13* Holoccutrum diadema CV. 42* Acantluinis matoïdes CV.
14* „ leonoïdes Blkr. 43*

,, scopas CV.

15* „ tiereoïdes Blkr. 44*
,, strigosns Beun.

16* INIjripristis adustus Blkr. 45* „ triostegus CV,

17 ,, parvidens CV. 46 Atlierina duodecinialis CV.

18* Spliyraena jello CV. 47* Pomarentrus parvo Lacép.

19 Upeneus trifasciatus CV. 48* Glyphisodon lacrymatus QG.
20* Diagramiua crassispinum Eiipp. 49 ,, rahti CV.

21*
,, plectorliyuchus CV. 50 ,, teniatensis Blki-.

22* Gerres filaineiitosus CV. 51* Julis ('Julis} lunaris CV.

23 Chaetodon baronessa CV. 52* Cheiliuus decaoaiithus Blkr.

24* „ citriuellus Broiiss. 53* Callyodon vaigiensis CV.

25*
,, dorialis liwdt. 54 Hemiraniphus Commersonii CV.

26*
,, vagabundus BI. 55* Miiraena isingleenuïdes Blkr.

27 „ virescens CV. 5C Ballstcs lineatus BI.

23 „ vittatus BI. Solin. 57* Monaeanthus Houttuyni Blkr.

29* Ileniochus melanistioii Blkr. 58* Ostracion cubicus Blkr.

Alle deze vissclien, weinig in de netten komende, zijn volgens

den heer Goldmann gevangen in kleine manden , die door een'

duiker aan de riflen worden vastgehecht, s' Nachts komen de be-

zoekers en zijn weldra iu den val (1).

(1) Ook bij de vissclicns der eilandjes van de rccdc van Batavia is der-

gelijke methode in gebruik. Deze visschers brengen linnncn viscli iu klei-

nere praauwen, pralioe boeboe gehecten, te Batavia ter markt.
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Yan de bovengemelde 58 soorten waren de met een ^ gemerkte,

ten getale van 43 , nog niet van Ternate beleend , zoodat slechts

15 er van reeds in vroegere verzamelingen van Ternate Averden

aangetroffen. Yan alle die soorten bevonden zich nog niet in mijn

kabinet Anxis tliynndules Blkr-, JJecapierus lajavg Blkr en Gly-

phisodon lacrymatus QG., de beide eerste van welke ik beschouw

als nieuw voor de wetenschap. In eene ter mijner beschikking

zijnde teekeuing , vervaardigd te Ternate , heb ik bovendien her-

kend Chaeiodon falcida ]31. , welke tot nog toe slechts bij de

kust van Ivoromandel was aangetroffen en mij tijdens het af-

drukken dezer bijdrage ook van de Batoe-eilanden , nabij Su-

matras westkust is geworden. Het aantal van Ternate bekende

vischsoorten is daardoor thans geklommen tot 146 t. w.

SPECIES PISCIUM TERNATENSES HUCUSQUE COGNITAE.

1 Cheilodiptenis quinqueüiieatiis CV. Nat. Tijdsclir. Ned. Ind. III p. 253»

2 Apogon koilomatodon Blkr, ibid. IV p. 134.

3 ,, macropterus K. v. H. Verli. Bat. Gen. XXII Pcrc.

4 Sevranus hexagonatus CV. Nat. Tijdschr. N. Ind. VI p. 191.

5 „ Hoevenii Blkr. Verh. Bat. Gen. XXII Perc.

G ., hoiridïis K. v. H. ibid.

7 ,, lencogrammicus Rwdt, ibid.

8 ,, marginalis CV. ibid.

9 „ mioroprion Blkr, Nat. T. Ned. Ind. III p. 552.

10 „ myriaster Blkr, ibid. VI p. 192.

11 ,, pardalis Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perr.

12 „ pnnctulatus CV. Nat. T. Ned. Ind. III p. 570.

13 „ Sebae Blkr, ibid. VI p. 488.

14 „ spilurus Blkr, ibid. VI p. 322.

15 Plectroporaa macalatum CV. ibid. VII p. 418.

IG Mesoprion amboinensis Blkr, ibid III p. 259.

17 ,, chrysotaenia Blkr, ibid. III p. 259.

18 ,, decussutns CV. Verh. B. Gen. XXII Peic.

19 ,, fulviflamma Blkr ::: Mesoprion nnimac.ulatiis QG. CV. ::;

Diacnpc fulviflamma CV. Riipp. ibid. III p. 553.

20 „ lineolatiis Blkr, Verh. Bat Gen. XXII Pere.

21 „ microchir Blkr, Nat. T, Ned. Ind. V p. 332.

22 ,, monostigma CV?, Verh. Bat. Gen. XXII Perc.

23 Therapon servus CV., ibid.

24 Hülocentrnm diadema CV., Nat. Tijdschr. N. Ind. III p. 259.

25 „ leonoïdes Blkr, Verh. Bat. Gen. XXTI Perc.



— 298 —

26 Holocentiiim sammara CV,, Nat. T. Ned. Ind. III p. 555.

27 „ tiereoïdes Blkr, ibid. V p. 334.

28 Myripristis adustiis Blkr, ibid. IV p. 108.

29 „ parvidens CV?, ibid. III p. 260.

30 „ pralinius CV., ibid. II p. 234.

31 Sphyraeiia Commersonii CV., ibid. VII p, 425.

32 „ jello CV. ibid. VII p. 369.

33 „ obtusata CV, ibid. VII p. 364.

34 Polynemiis kuru Blkr, ibid. IV p. 600.

35 Upeneus barberinoïdes Blkr, ibid. III p. 262.

36 „ Russelli CV,, Verh. Baf. Gen. XXII Pcic.

37 „ trifasciatus CV., Nat. T. Ned. Ind. II p. 237.

38 Mulloïdes flavoüneatus Blkr, ibid. III p. 697.

39 „ vanicolensis Bllcr, ibid. IV p. 601.

40 Dactylopterus orientalis CV., ibid. III p. 564.

41 Pterois volitans CV., Verh. B. Gen. XXII Sclerop.

42 Platycephalus isacanthus CV., Nat. T. Ned Ind. II p. 481, III p. 63.

43 Synanceia brachio CV.. Verh. B. Gen. XXII S-lcrop.

44 Diagramma crassispinum Riipp., ibid. XXIII Si-,iaen.

45 „ Goldmanni Blkr, Nat. T. N. Ind. IV p. 602.

46 ,, haematochir Blkr, ibid. VI p. 175.

47 „ Lessonii CV., ibid. IV p. 463.

48 ,, plectorhynt'.hns CV. Verh. Bat, Gen, XXIII Sciacn.

49 Siolopsides monograrama K. v. H,, ibid^

50 Heterognathodon bifasciatus Blkr, ibid.

51 „ xanthopleura Blkr, ibid. Nat. T. Ned. Ind. I p. 101.

!52 Cacsio coerulaureus Lacép. Verh. Bat. Gen. XXIII Macn.

53 Gerres filamentosas CV., ibid.

54 Chaetodon baronessa CV. Nat. T. N. Ind. II p. 239.

55 „ citrinellus Brouss., ibid. V p, 50.

56 ,, dorsalis Rwdt, ibid. II p. 240.

57 ,, falcula BI.

58 „ Kleinii CV.

59 „ oligacanthns Blkr, Verh. Bat. Gen. XXIII Cbaet. , Nat. T.

Ned. Ind. I p. 105.

60 „ oxyccphalus Blkr, Nat. Tijdsdir. N. Ind IV p. 603,

61 „ princeps CV, Verh. Bat. Gen. XXIII Cliaet.

62 ,, vagabundus Bi, ibid.

63 „ virescen,'? CV., ibid.

64 „ vittatus BI. Sclin. ibid.

65 Henioühus melanistion Blkr, Nat. T. N. Ind. VI p. 98,

66 Zanclus cornutus CV., Verh. B. G. XXIH Chaet.

67 Holacanthus bicolor CV., Nat. T. Ned, Ind. V p. 77.

68 „ leucopleiira Blkr, ibiii. V p. 79.

69 „ Vrolikii Blkr, ibid. V p, 339.
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70 romphcris moliicci CV,, Verh. Bat. Gen. XXIII Cliaet,

71 „ oualensis CV. Kat. Tijdsclir. N. Ind. II p. 242.

72 Pimelcpterus ternateiisis Blkr, ibid. IV p. 604.

73 Toxotes jaculator CV. Verh. Bat. Gen. XXIII Chaet.

74 Scornber loo CV. ibid. XXIV Makv.

75 Auxis thynnoïdcs Blkr, Nat. T. Ned. Ind. VIII p.301.

76 Chorinemus sancti Petri CV., Verh. Bat. Gen. XXIV Makr.

77 Decapterus lajaiig Blkr, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VIII p. 302.

78 Se\ar boöps Blkr, Verli. Bat. Gen. XXIV Makr.

79 „ torvus Blkr, ibid.

80 Caranx Forsteri CV. ibid., Nat. T. N- Ind. III p. 1G4.

81 Carangoïdes blepharis Blkr, Vevli. Bat. Gen. XXIV IMakr.

82 „ hcniigymnostethus Bd-ir, ibid. Nat. T. N. Ind. I p. 364.

83 Gnathanodon spcciosus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXIV Makr.

84 Equula cnsifera CV., ibid.

85 Amphacauthu3 cyanotaenia Blkr, Nat. T. Ned. Ind. IV p. GCG.

86 „ doliatus CV., ibid. IV p. 605.

37 „ dorsalis CV., Verh. Bat. Gen. XXIII Teutli.

88 „ Tulpinus Si-hl. Muil., N.n. T. Ned. Ind. IV p. 135.

89 Aeantlmrus matoides CV., Verh. Bat. Gen. XXIII Tenth.

00 „ scopas CV., Nat. Tijdschr. Ned. lad. II y. 348.

91 „ strigosus Benn., ibid. IV p. 264.

92 ,,
triostegus CV. Verh. Bat. Gen. XXIII Tentli.

93 Atherina duodeeimalis CV. Nat. T. Ned. Ind. II p. 485.

91 Tetroskirtcs Teraniinekii Blkr, ibid. II p. 243.

95 „ Thepassii Blkr, ibid. IV p. 136.

96 Echeneis neucratcs L,, Verh. Bat. Gen. XXIV Chir. ett'.

97 Amphipridu chrysargurus Eichds. (sub nom. Amph. xanthurus Bikr

nee CV.J) Nat. T. Ned. Ind. III p. 560.

98 Pomacentrus katunko Blkr, ibid. III p. 169.

99 „ moluccensis Bikr, ibid. IV p. 118.

100 ,,
ncmatopterus Blkr, ibid. III p. 285.

101 „ iiotophthaliuus Blkr, ibid. IV p. 137.

102 „ pavo Lace'p. ibid. II p. 247.

103 Dascyllus aruanns CV. ibid. VI p. 108.

104 Glyphisüdon lacrymatus QG., ibid. VIII p. 303.

105 „ rahti CV., ibid. III p. 287.

106 „ Schlegelii Blkr, ibid. IV p. 138.

107 „ teruatonsis Blkr, ibid. IV p. 137.

108 „ trifasciatus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI Labr. Ctcn.

109 Ilcliases fraenatus CV., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. II p. 710.

110 „ xanthochir Blkr, ibid. II p. 248.

lil Cos.syphus macrodon Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Gladsch. Labr.

112 Cheilio hemichrysos CV., Nat. T. Ned. Ind. II p. 255.

113 Julis (Julis) lunaris CV., Verh. BiU. Gen. XXII Gladsch. Labr.

YITL 22
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114 Julis (Halichoeres) binotopsis Blkr, Nnt. T. Ned. Iml. III p. 170.

113 „ ( ... ; hnndanensis Blkr., ibid. II p. 254.

116 ,, ( ,, ) Harloffii Blkr, Verh. B. G. XXII Gladsch. Labr.

117 „ ( „ ) kallosoma Blkr, Nat. T. Ned. Ind. III p. 289.

118 „ ( „ ) Sclmarzii Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII lohih.Bali.

119 Cheilinns decacanthus Blkr, Nat. T. Ned. Ind. II p. 256.

120 Scavns janthochir Blkr, ibid. IV p. 139.

%1\ „ Quoyi CV., ibid. IV p. 607.

122 Callyodou vaigiensis CV., ibid. II p. 256.

123 Amphisile scutata Guv., ibid. II p. 245.

124 Polypterichthys V^alentini Blkr, ibid. IV p. 608.

125 Fistularia immaculata Comm., ibid. III p. 281.

126 Belonc cylindrica Blkr, Verh. Bat. Gen. XXIV Snoek.

127 Hcmiramphus Coramersonü CV ., Verh. P>at. Gen. XXIV Snoek.

128 „ Russellii CV., ibid.

129 Exocoetiis mento CV., ibid.

130 Clupeoïdes macassariensis Blkr, ibid., Nat. T. Ned. Ind. III p. 772.

131 Harengula moliieeeusis Blkr, Nat. T. N. Ind. IV p. 609.

132 Spratelloïdes argyrotaenia Blkr, ibid. III p. 775, V. B. G. XXIV llar.

133 Saurida nebulosa CV. Nat. T. N. Ind. III p. 292.

134 Oxybelus Brandesil Blkr, ibid. I p. 276, VII p. 162. Verh Bat. Gen.

XXIV Chiroc. etc.

135 Miiraena isingleenoïdes Blkr, Verh. Bat. Gen. XXV IMnraen.

136 Arothron virgatns Blkr :=; Tetraüdon virgatus Kichds. ibid. III p. 299,

ibid. XXIV Blootk.

137 Tropidiohthys striolatus Blkr :z Tetraüdon papua Blkr olim, Nat T.

Ned. VI p. 503.

138 Diodon pun^tatus Cuv., Verh. Bat. Gen. XXIV Blootk.

139 Baliste.s lineatus BI. ibid. XXIV Balist.

140 ,, praslinu.s Lacér., ibid.

141 Monacanthiis Cantoris Blkr, ibid. Nat. T. Ned. Ind. III p. 80.

142 „ Houttiiyni Blkr, Nat. T. N. Ind. V p. 533.

143 „ tomentosus Cuv. Verh. Bat. Gen. XXIV Balist.

144 O.stracion ciil)iciis BI. ibid. XXIV Ostrr.c.

145 Syngnatliii.s liaeniatopterus Blkr:::: Syngnathiis fasclatiis Gray, Verh,

Bat. Gen. XXV Troskienw.

14G Solcnognathu.s Blochii Blkr, ibid.



DESCIIIPTIONES SPECIERÜN DIAGNOSTICAE.

SCOMBEROÏDEJ.

Auxis tliyiinoïdes Blkr.

Aiix. corpiire eloiigato (..ompresso , iiltituditie 5^- eirciter in cjus loiifi-

tudine, latitudine li- ad 11 in ejiis alcitudiac; cainte acuto 41 ciixiter in

lougitiuliue corpoi'is; altiiudine tapitis 1^ circiter iu ejns longitudine

;

ociilis diametro 4^ cii'citcr in luugiciidine capitis , 2|. ad 2^ in capitis parto

postoculari; linea rostiu-dorsali vertice convexa, froate et rostro declivi

rectiuseula; rostro acuto oculo vix breviorc; maxillis aeqiialibus superioro

sub oculi dimidio anturiotc desinente; dentibiis utraque maxilla utroquu

latere p. m. 40 purvis aeqiialibus; dentibus voinerinis vel palutiuis consjii-

cuis miUis: margine operciilari mcinbranaeco eroso-fimbriato ; cataphraota

dorso ad piunam dörsi 2™, lateribus in linea laterali longe i>ost piunas pee-

toralcs, veutre ])aulo p>ost pinnas ventrules desinente, utroque latere iuei-

Kuris 2 magnis infeviuro angulo apcrturac brancliiali approximata
;

pinnis

dorsalibus plus diinidia capitis longitudine disrantibus, spinosa acuta eor-

pore minus duplo huniiliore, radiosa squamosa spiuosa plus duplo Inimi-

liüue; peotoralibus acutis ventralibus aeutis longioribus eapite duplo bre-

vioribus 8.|. circiter in longitudine curporis; anaii jiost dorsalem radiosara

inscrtaj caudali profunde incisa lobis acutis 7 circiter in longitudine eor-

poris; colore corpore superne coerulescente-viridi inferne griseo-argenteo

;

dorso fasciis trausversis obliquis curvatis ex jiarte interruptis confertis

violaeeo-coeruleis; orbita inferne posticc niacula oblonga profuude cocru-

]ea; piunis hyalino-violasceutibus, pectoralibfc ec ventralibus autice al-

bidis vel argenteis postice iiigricantibus; dorsali spiuosa membrana ante

singulas spinas vitta verticali iiigricaute; caudali iutra margiuem pos-

teriorem vitta nigrieanto.

B. 7. D. 11— 2/i) + 8 spur. P. 2/21 vel 2/22. V. 1/5. A. 3/11 + 7

spur. C. 17 vel 19 et lat. brev.

Habit. Ternate, in mari.

Lougitudo speciminis uuici 283'".

Aan Deze soort onderscheidt zicli van Auxis vulgaris CV.

door grootere oogen , eenigzins andere getallen der vinstralen (bij

Atixis vulgaris CV. D. 11— 12. A. 13:) en kleinere borstvinuen

(10 maal in het ligchaain). Ik kan liaar daarom niet terug
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brengen tot Auxis taso CY., welke iu de groote Histoire natu-

relle des Poissons gezegd wordt nagenoeg volkomen overeoi te

komen met Auxis viblgaris CV. Voo rts zou Lij Auxis taso CV.

de ruo; zonder vlekken of banden ziin. Ecne onderooirsvlek als

waarvan bij Auxis taso CV. spraak is, bestaat ook bij inijn

voorwerp. l\Iiin voorv\"erp is echter zeer na aan Auxis taso CV.

verwant en liet zou wel kunnen zijn, dat de opgenoemde ver-

schillen slechts bestaan in de beschrijvingen en niet in de na-

tuur en dat mijn voorwerp alzoo tot Auxis taso terug te brengen

is. Aitxis tapeiuosoma Blkr v^n Japan (Nat. Tijdschr. N. ludië

Dl. VI p. 4<0S) heeft slajiker ligchaam, 13 rugdoornen, 9 val-

sche rugvinneu, enz.

Decapterus Blkr. Verli. Bat. Genootsch. XXIV 1S52 Makr

Vissch. p. 49. Nat. Tijdschr. Ned. lud. 1 p. 35S.

Linea latcralis scutis armata. Dentcs inframaxillarcs uniscriati

aequales, intermaxillares interdnm vix vel non conspicui. Den-

tes vomerini, palatini, linguales. Pinna dorsalis et analis spuria

unica. Metnbraua braiichiostega radiis 7.

Aanm. Ik stelde dit geslacht op in Oktober 1S50 ten koste

van het groote Cuviersche geslaclit Caranx. Als eene fout in

mijne toenmalige diagnose komt voor, dat de tong geene tan-

djes zou hebben. Deze opgave berustte op eene onnaauwkeurige

waarneming van Decajj^enis Icurra. Blkr, bij welke soort de

tongtaudjes slechts aan de basis geplaatst zijn en de voorste

iielft der tong glad is.

Decapterus lajavrj Blkr.

Decapt. forjiore clongato cOiii])i-css() , ïiltitudinc G c.irciter in cjus lon-

^itutline, Intitudiiic \\ circitcr in ejiis altitiidiue; cajiitc aciito 4> circitcr

in longitudine corporis; altitudine capitis 1?- circitcr in ejtis longitudine

;

linea rostro-früntali duclivi rcctiiisciila vel conc.iviuscula ; ociilis diametro

3J.
circiter in longitudine capitis; rostro oculo paulo longioie; maxilla

siiperiorc inaxilla iufcriore paulo breviorc niitc <n:ulinn dcsincnte, 3 cir-

ritor in lonjjitudinc capitis; dentibiis maxiilis uniscrialis, maxilla infcriore

ooulo nudü conspiciiis, maxilla supcrioix minimis tactii mugis (iuam vis»
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conspicuis; Jentlbns vomerinis, palatinis et liiigtialibiis minimis, voraeri-

iiis in vittam -p formein
,
palatinis utroquo latere et lingualibus linea lin-

guii media in vittam gracilera elongatan'; dispositis; triangulis pcctorali-

bus lateralibus et infcriore totis squamosis; sqnamis corpore parvis sed bene

conspicuis; linea laterali usqiie paulo ante mediam dorsalem radiosam cur-

vata, curvatura dcbili
, postice suutis aimatis 31 ]> m. veititaliter sitis

latissiniis 5 circiter in altitiidine corporis; pinnis dorsalibiis distantibus,

spinosa radiosa altiüi-e acuta spina ^^ i-etevis longiove corpore miilto mi-

nus duplo liumiliore, radiosa longitudine 31. circiter in longitudine corporis
;

peetoi'alibus subfalciforraibas capite p aulo brevioribus 5 circiter , veutralibus

acutis !0 circiter, caudali usque ad basin fere excisa lobis acutis 6 et pau-

lo in longitudinc corporis j spina anali anteriore spina anali posteriore

innlto longiore; anali radiosa dorsali radiosa paulo liumiiiorc longitudinc

4 circiter in longitudinc corporis; colore corpore superne coerulescente-

viridi, inferne argenteo; rostro antice fuscescente; genis operculisque au-

reo tinctis; operculo superne postice niacula nigra; pinnis flavesccntc-vel

violaceo-liyalinis.

B. 7. D. 1 proc. subciitan. -f- S— 1/31 -^ 1 spur. P. 9/20. V. 1/5. A.

2/20. V. 1/3. A. 2—1/27 + 1 s].ur. C. 17 et lat. brev.

Ilabit. Ternate, in mari.

Longitudo speciminis unici 22S'".

Aanm. Deze Decapteriis staat in verwantscliap nabij Dcoa-

ptencs hurra CV., doch laatstgenoemde heeft een minder slank

ligchaam, hoogercn kop, langere bovenkaak, de schilden broe-

der en talrijker, de 3^ en 4° rugvindoornen "langer dan de ove-

rige, de kleur van den rug veel lichter groen, enz. Becaptcrus

marnadsi Blkr [Caranx maruaclsi T. Schl.) van Japan is ins-

gelijks aan de onderAverpelijke verwant, doch heeft talrijker rug-

vin- en aarsvinstralen, kortercn en hoogercn kop , langere borst-

vinnen, enz.

Ik heb den soortnaam ontleend aan de maleische benaming,

onder welke twee javasche soorten van het geslacht [Becapie-

nis hurra Blkr en Decajpterus macrosoma Blkr) bekend zijn.

LABEOiDEI CTENOiDEI.

GlypJdsodon lacrymalus QG. ZoöL Voy. Uranie I, 2, p. 388 tab.

63 fig. 7. CV. Poiss. V p. 358.

Glyphis. corpora oblongo comprcsso, altitudinc 2|- circiter in ejus lon-

cgitiidine, latitudinc 2J- eiriter in cjus altitudinc; capite 4 circiter iu Ion-



— 304 —

gitudinc corjioiis, aeque alto circiter ac longo ; oculi!) diametro 3 circi-

ler in loii<j;itudinc capitis; linea roslro-dorsali miclia et ante oculos con-

vexa verticj concaviiiscula; linea rostro-frontali parum couvexa; rostro

oeulo breviore; osse suborbitali angulo oris oouli diametro duplo circiter

huniiliore; uiaxillis ueqiialibus, superiore sub oculi margine anteriore de-

ginente; dentibus luraque maxilla p. ni. 40; praeoperculo subrcetangulo

angulo rotandato; sqiwimis lateribus 27 p. ui. in serie longitudinali ; linea

laterali sub medio dorsalis radiosae interrupta; pinuis dorsali et anali spi-

nosis valde squatnosis, radiosis postice dimidio basali tantum squamatis;

dorsali spiuis pustenoribus spinis ceteris longioribus
, parte raJiosa obtusa ro-

tundata parte spiaosa altiore corporc duplo circiter huniiliore; pectoralibus

roiundatis 4^ circiter, ventralibusacutis radio 1° paulo producto 4 fere, caii-

dali emarginata lobis rotundatis 4
J.
circiter in longitudiuc corporis; anali ob-

tusa rotundata dorsali radiosa non liuiuiliore spina ii* radiis mediis bre-

viore sed spinis dorsalibus posticis longiore; colore corpore fusco, niargiuibus

squamarum fusco-violaceo; guttulis capite , corpore squamisque pinnis valde

parcis sparsis coeruleis sub oculo auteui vittam intcrruptam efficieniibus

;

pionis dorsali, anali veatralibusque fuscis, dorsali radiosa superue et auali

inferno aurantiacis, pectoralibus, caudali caudaque postice fuscescente-au-

rantiacis; pectoralibus basi maiuila transversa nigricaute.

B. 6. }). 12/15 vel 12/lti. P. 2/iS. V. I/ó. A. 'J/lö vel 2/14. C. l.ó

et lat. brev.

Synon. Gli/pinsodou Vidal 0^G.7.uÏj\. Yoy. Uranie I 2. p. 3.')8 tab. 62 fig. 7.

Gli/phisodon a c/outtelettcs CV. Poiss. V p. Ö53.

Ilabit. Ternate, iu niari.

Longitudo speciniinjs unici 90'".

Aamn. Mijn voorwerp beantwoordt zoo goed in habitus en

kleurteekening aan de aangehaalde afbeelding in de Eeis der

Uranie, vervaardigd naar een voorwerp van Guam, dat ik niet

twijfel aan de identiteit der soort. De getallen rug- en aarsvin-

stralen zijn in beide aangehaalde werken verschillend opgegeven

t. w. in de Voyage de 1' Uranie D. 13/13. A. 2/14. en in de

groote Histoire des Poissons D. 12/13. A. 2/13, geene van

welke beide formulen aan die van mijn voorwerp beantwoordt.

Scripsi Batavia Calenclls Decemlris mdcccijv.
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ICHTHYOLOGISCHE FAUNA

BATOE EILANDEN.

w. las s*^ eï: ]E IIK 1%.

De Batoe-eilauclen beliooren in een geograBscli opzigt tot Su-

matra en zijn gelegen nagenoeg onder de evennachtslijn op eeni-

ge mijlen afstands van de westkust van genoemd eiland. De

heer li. Schwenk, majoor der infanterie bij het nederlandsch-

indische leger, had de welwillendheid, te bewerken, dat eenc

verzameling van visschen van de Batoegroep aan mij werd af-

gestaan. Ik ontving die in Februarij 1855. Zij is zeer be-

langrijk en bestaat uit niet minder dan 76 soorten, welker na-

men ik hieronder laat volgen.

1*. Apogon hypselonotus Blkr.

2. „ novemfasciatus CV., Nat. T. N. Iiid. III p. 163.

3*. Chcilodipterus quinquclineatus CV., ibul. III p. 253.

4. Gramniistes orientalis BI. Sclin., ibid. IV p. 105.

.T. Serranns hcxagonafus CV., ibid. VI p. 101.

(n*, „ iiropbtlialmus Blkr,
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7. Holoccntrum diiulema CV., Nat. T. N, Ii;ii. III p. !2.")0 (vaiictas vit-

ta pintia dorsali alha vel rosea contimia).

8*. „ leonoidcs Blkr, Veih. Bat. Gen. XXII Tere.

9*. Myripriatis adustus Blkr, Nat. T. N. Ind. IV p. 108.

10. Pterois volitaps CV., Verli. Bat. Gen. XXII Sclerop.

11*. „ zebra CV., Nat. T. N. Ind. III p. 2G5.

12*. Scorpaena polylepis Blkr, ibid. II p. 173.

13"^=. Syiianceia brachio CV., Vcrli. Bat. Gen. XXII Sclerop.

14*. Cliaetodon baroncssa CV., Nat. T. N. Iiul. II p. 239.

15*. „ fulcula BI.

16*. ,, trifascialis QG. = Cliaetodon bifascialis CV.

17. ,, Tagabiindus L. Verh. Bat. Gen. XXIII Chaot.

18. ,, vittrttus BI. Schn. ibid.

19. Zanilus cornutu.s CV., ibid.

20*. Ilolacanthus mcsoleucos CV. ibid.

21. Sciitophagus argus CV. ibid.

22. riatax vesperiilio Rüpp. == Platax Blocliii CV. ibid.

23. ,, teira CV. ibid.

24*. Pempheris Schwenkii Blkr.

25. Ampliacauthus dorsalis CV., Verh. Bat. Grn. XXIII Teiitli,

2G*. Acantliunis melamirns CV., Nat. T. N- Iiid. III p. 271.

27*. ,, scopas CV., ibid. II p. 348.

28. „ strigosus Benn., ibid. IV p. 264.

29*. „ velifer BI. fnec CV. nee Eüpp. nee Bikr olim).

.•50*. Nftseus lituratus CV., Nat. T. N. Ind. III p. 7G3.

•31. Priodon anntilaris CV., ibid. III p. 558.

32*. Salarias celebicus B!kr, ibid. VII' p. 250.

33*. ,, phaiosoma Blkr.

34*. „ quadripinnis CV. Verh. Bat. Gen.

35*. Dinematielitliys iluocoeteoïdes' Blkr.

30*. Gobius quinqucstrigatus CV. Verh. Bat. Gen. XXII Gob.

37. 'Eeheneis neucrates L, ibid. XXIV Chiroc. etc.

SS*. Amphisile seiitata Cuv., Nat- T. Ned. Ind. II p. 245.

."-9. Plesiops coerulcolineatus Eüpp., ibid. IV p. 116.

40*. ,, oxycephalus Blkr ib. VIII p. 314.

41*. Pscudochromis fiisciis Müll. Troscli., ibid. III p. 708.

42*. Amphiprion ephippiinn BI. Schn.

43. ,, pcrcula CV., Nat. T. N. Ind. III p. 287.

44*. Prcmnas biaculeatus Blkr, ibid. VI p. 105.

45. Dascyllus aruanus CV., ibid. VI p. 10?.

46*. Pomaccntrus bankanensis Blkr, ibid. III p. 720 (sub nom. Poniac.

taeniops CV.).

47*. „ inolucccnsis Blkr, ibid. IV p. 118.

48. Glyphisodon biocellatus CV., ibid. IV p. 286.

49*. „ trlfafiolutus Bikr, Verh. 1'at. Gen. XXI Labr. eten.
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bekende visclisoorten van Siimatra alzoo op 662 gebragt. Niet

minder dan 14< der boveuo-enoemde soorten bevonden zich noc;

niet in mijn kabinet, waaronder de door de schrijvers reeds

vermelde Chaetodon falcula BI., Chaetodon trifascialis QG.

Acanthurus velifer BI. (nc CV. nc Rüpp. nc Blkr olim),

AmpJiiprio'ii ej^ldppium BI. Schn. en Muraena griseobadici Richds.

alle welke ik door nieuwe beschrijvingen hierachter heb toege-

licht.

De overige soorten nieuw voor mijn kabinet, beschouw ik

tevens als nieuw voor de wetenschap, t. w. A'pogon hypselono-

ius , Serranus icrojMIialmus , Pe^npheris Schwenkii, Salarlas

pJiaiosoma^ DinemaücMliijs iluocoeteoïdes , Plesiojps oxycephalus,

Julis [Haliclioeres] pliaiotaenia ^ Jtilis {Halichoeres) Vrolikii

en SyngnatJms hrachysoma.

De verhouding der nieuwe soorten tot het aantal gezondene

doet weder zien, dat de fauna van de wateren van Sumatra nog

volstrekt niet uitgeput is en dat nieuwe toezendingen van daar

nog rijke vruchten voor de wetenschap beloven.



DESCRIPTIONES SPECIERÜM DIAGNOSTICAE.

PERCOÏDEL

Apogon hypselonotu% Blkr.

Apog. corpore oblongo compresso, altitudine 3 in ejus longitudine, Ia-

titudiiie 2 circiter in ejiis altitudine; capita S|. circiter in longitudine

corporis, paulo longiore quam alto ; oculis diametro 2^ circiter in lon^ji-

tudine capitis, diametro |. circiter distantibus; linea rostro-fruutali con-

vexiusciila; orbita, osse suborbitali , crista praeoperculi intramarginali

,

snboperculo interoperculoque edentulis; maxilla superiorc maxilla infe-

riore longiore sub oculi limbo postcriore desincnte; dentibiis n axillis

pluriseriatis minimis siibaequalibus, vomerinis in vittam ^^ formem

,

palatinis utroque latere in vittam grarilem dispositis; praeoperoulo ro-

tundato margine denticulis parum coiispicuis serrato; operculo spina

parva plana vix conspicua; osse suprascapnlari edentulo; dorso ele-

vato angulato ventre multo altiore; squamis lateribus 23 ad 25 in se-

rie longitudiuali , 9 p. m. in serie transversali ; linea laterali singulis

squamis tubulo sim]>lice notata; pinnis dorsalibus spinosa et radiosa alti-

tudine aequalibus, spinosa spinis mediocribus 2* ceteris longiore et cras-

siore \\ circiter in altitudine corporis, radiosa acuta nee emarginata nee

convexa spina radio 1° multo minus duplo breviore; pectoralibus rotun-

drttis 4|., ventralibus acutis 5 et paulo, caudali profunde emarginata lo-

bis rotundatis 4 et paulo in longitudine corporis; anali obtusa convexa

dorsali radiosa paulo bumiliore; colore corpore flavescente-vel viridescen-

te-liyalino maculis vel vittis nullis; pinnis flavescente-vel roseo-bj'alints.

B. 7. D. 6— l/J vel 6— 1/10 P. 2/10. V. !/5. A. 2/S vel 2/9. C.

6/lfj/5 (lat. brev. ind.;.

Habit. Archipel. Batu.

Longitudo speciininis utiici SS'".

Aanm. De ouderwerpel ij ke is de 33e soort van Apogon van

den Indisclieu Archipel mijner verzameling. Zij laat zich tot

geene der 32 overige terugbrengen , doch is nbg het naaste

verwant aan Apogon Hoevenii Blkr. Zij is gemakkelijk her-
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kenbaar aan hare gedroiigene gedaante, hoogen rug, ongevlekt

ligchaam en vinnen, 6 rugdoornen van welke de 2^ de langste

en dikste is, diep uitgerande slaartvin, ongetand bovenschou-

derbladsbeen , enz. In habitus nadert zij het meest tot Aj)o-

gon Nooae IloUandiae Valenc. doch deze is nog hooger van

ligchaam en heeft 7 rugdoornen, waarvan de 3a de langste is,

terwijl er de staartvin, volgens de afbeelding er van in de

Nouvelles Annales du Mus. d' Hist. Nat. (Vol. I tab. 4 fig. 2)

,

welke echter naar een defekt exemplaar schijnt genomen te

zijn , niet uitgerand schijnt te wezen.

Serranus ttrojMkalmus Blkr.

Senan. corpore olilongo compresso , altitiidiiie -1^ circifer in ejus Inn-

gitudinc, latitudine 2J ferc in ejus altitudine; capite valde apiilo S^ <'ir-

citer in longitudinc corporis; altitudine capitis 1^ cin'iter in ejus longi-

tudine; oculis diametro 4J ad 4|. in longitudine capitis; linea rostro-dor-

sali cnpite dcclivi rcctiuscula vostro convexiusciihi ; io?tro iciito squamo-

so; miixilla supciioie maxilla inferiore breviore, post cculiim desinente,

'2. in longitudine capitis absque maxilla inferiore; osse supraniaxillaii squamis

})arvis c inspiciiis ; osse intermaxillari dentibus pluriseiiatis serie externa co-

liicis seiicbus internis antice longioribtis in tluirmüs 2 colli cutis et insuper

canino parvo; maxilla inferiore dentibus antice pluriseiiatis sei'ie interna lon-

gioribus c.minis nullis; praeopeiculo obtusangulo rolundato inargine poste-

riore anguloque dentibus 18 p. m.serrato dente angulari 1 spinaeformi den-

tibus cvsteris majore; suhoperculo inferne et interopeiciilo snperne denticulatis;

operculo spinis 3 mediücribus spina media ccteris longiore; dorso angu-

lato ventrc multo altiore; linea laterali valde ciirvata antice oculo diame-

tro
I

cii citer a linea dorsali reniota; squamis latei ihus 10 p. m. in serie

longitiidinnii; pini;is dor,sa:i et anali rotundaiis, dorsali spinosa et dor-

sali radiosa aliitudinc aequalibus, spinosa spinis ü* et 4' ceteris longiori-

btis orpore minus duplo huniilioiibus, spina 1* s) ina 3' duplo ciiciter bre-

Aiore, raembrana iuter singulas 8}inas emarginata non lobata; pinnis pectora-

libus obtiisis rotundatis 5^ ad S| , ventralibus acutis 6^ ciiciter, c-iudali obtnsa

convexa 5^. ad ^^ in longitudine corpoiis; anali spina media spiuis csteii'S

longiore corpore duplo huiuiliore; corpore pulchre rubro littis utroque

latere 8 longitudiaaiibus coeruleis et fuhCötcentibus alteninniihus ^iuh^ceo

linibatis dorso curvalii latere rectis horizontalibus , cipite rectis obliqui^

;

rostro apicem versus utroque latere maciila nigra ; pinnis anranii-co-rubiis,

caudttli ba-i dimiJio superiore raaoula rotunda i.igra coeruleo anriulatu.

13.7. I). 11/15 vel 11/16. r. 2/1!. V. 1/5. A. "/S vcl "/^. C. 1 7 et

lul. brcv.
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Hrtliit. Aicliipel. Batu.

Longitiulo spccimiuis uuicl 95'".

Aanm. In Ideurteekeniug moet deze soort verwant zijn aau

Serramis lineatus CV. van Pondichery. Deze zou echter langs

de zijden van den rug 4< of 5 blaauwe strepen hebben , ter-

wijl er in de beschrijving van Cuvier geen sprake is van de

banden op de zijden en van de zwarte vlekken van snuit en

staartvin en het getal der rugvinstralen er 1=:! 11/18 is opgege-

ven. Zij kan alzoo niet de onderwerpelijke species zijn. Ook

Serranus chlorocej^halus CV. van Tongataboe, heeft eene Qemg-

zins overeenkomstige kleurleekening , t. w. 7 of 8 overlangsche

afwisselend bruingroene en oranjegele banden, doch de rug- en

aarsvin hebben er aan de basis bruine vlekken en de staartviu

is er met dwarsche roodachtige banden geteekend, terwijl er

insgelijks geen sprake is van de zwarte snuit- en staartvin-

vlek en de formule der rugvinstralen er is ;=; 11/17. Serranus

uropMhalmus beschouw ik als eene nog onbeschrevene soort,

welke gemakkelijk herkenbaar is, behalve aan hare kleurteeke-

ning, aan haar slank ligchaam, spitsen kop, 11 rugdoornen,

kleine schubben, enz.

CHAETODONTOIDEI.

Chaetodon falcula 'Si. Ausl. Fisch. Vol. IX p. 102 tab. 425

fig. 3. BI. Schn. Syst. posth. p. 225. CV. Poiss. VII p.

31.

Cliaetod. corpore disciformi , diametro dorso-ventrali 2^ ad 2». in lon-

gitudine corporis; capita valde acuto 'i\. circiter in longitudine corporia;

oculis diametro 3*. nd 3|. in longitudine capitis; linea rostio-dorsali capita valde

concttva nucha convexiuscula linea rostro ventrali non vel vix lougioie ,-

rostro acuto oculo longioro postice squamoso; praeoperculo obtuse rotundato

margine posteriore denticulis vix conspicuis scabro; squamis lateiibus 25 p. m.

in serie longitudinali, squamis lateralibus dorsalibusque mediis squamis ce-

teris majoribus; linea laterali valde curvata usque sub spinis dorsalibua

posterioribus adscendente; pinnis doisali et anali obtusis rotundatis, dor-

sali spinis posterioribus subaequalibns spinis ceteris longioribus; peetora-

libus acute rotundatis 4|. ad 4\, ventralibus acutis radio r paulo pro-
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ducto 4 atl 4 fere , caudali convexn. angnlis acuta 6 et pnnlo inlongitudi-

ne coi-poris; colore corpore pinnisqiie, ventralibiis albis exceptis, fliivo.o-

perculis vegioneque niicho-thoracica flaveseentc-margaritaceo; fasciani:cho-

oculari nigra oculo non latiore nucha cum fasii-a lateii'S oppor-iü iii.itn

;

dorso fiisciis 2 latis traiisversis nigris, aiiteriore sulifaloiformi trigona ba-

sia pinnao dorsalis parte anteriore oblique postrorsum desceiidente lineam

latevalera paulo superante, posteriore faliiformi-subtrigona fascia anteri-

ore graciliore basi a pinnae dorsalis spinosae parte sujieriore posteriore

et dorsalis radiosae parte superiore anteriore descendente; lateribus vit-

tis violaceis 12 vel 13 transversis subverticalibus subparallclis lineam

ventraleni non attingentibus , antiea ab apice fasciae dorsalis anteri-

oris, postice ab apice fasciae dorsalis posterioris de.'cendente; caiida me-

dia fascia nigra superne et inferne cum fascia lateris oppotiti nnita; fasciis

nigris oculari caudaliqnc antice et postice, dorsalibns antice margaritaceo

limbatis; pinna dorsali radiosa post faseiam nigram vitta transversa vio-

lascente margini fasciae posteriori parallela, margine snperiore et caudalis

raarginc posteriore violaceis vitta intramnrginali nigra; anali media vitlis

2 gracilibus longitudinalibus antice unitis violaceis vittaque intramargiuali

gracili triplice violacea, dilute coerulea et nigra.

B. 6. D. 12/26 ad 12/i8. P. 2/14. V. l/n. A. 3/22 vel 3/23. C. 17

et lat. brev.

Synon. Sicheljleck BI. Ausl. Fiscli. IX p. 102 tab. 42.5 fig. 2.

Faucille BI. ibid.
^

Siclcle ChetoJon B!. ibid.

Chétodon faucille CV. Poiss. VII )'. 3 1.

Ilabit. Archipel. Batr.

Longitudo 2 speciniinum 94'" et 104'".

Aanm. De afbeelding van Bi.och is in vergelijlcing van de

meeste zijner afbeeldingen vrij goed, doch de middelste aarsvin-

bandjes en het dwarsche rugvinbandje ontbreken er, terwijl er

de binnenrands-aarsvinband als enkel is afgebeeld, de oogband

te breed en de preoperkeltandjes te groot zijn voorgesteld, om

vau andere kleinere onnaauwkeurigheden niet te gewagen. De

rugvin bevat slechts 12 doornen en 26 tot 28 verdeelde stralen

en niet 13 doornen en 37 stralen zooals Bloch opgeeft. Mijn

grootste voorwerp is slechts eenige millimeters kleiner dan de

afbeelding van Blocii.

In de groote Ilistoire naturelle des Poissons is deze visch naar

Bloch's afbeelding beschreven. De rugvinstralcn zijn daar evenmin

juist vermeld, t. w. 13/24. Ilij schijnt in den Indischen Ar-
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cliipel zeer zeldzaam te zijn, daar ik hein tot nog toe slechts

van de Batoe-eilanden heb ontvangen. Evenwel bezit ik eene,

trouwens gebrekkige, teekening, nagelaten door wijlen het lid

der Natuurkundige kommissie in Nederlandsch ludië Forsten,

welke zonder twijfel tot Chaetoclon falcula BI. behoort. Ter-

nate is op die afbeelding als woonplaats dezer soort opgege-

ven. De lengte dier afbeelding bedraagt 155'" zoodat de soort

waarschijnlijk aanmerkelijk grooter wordt dan de voorwerpen

door Blqch en mij waargenomen.

Chaetoilon trifasciaUs QG. Zool. Voyage Uranie et Physicienn.

II p. 379 tab. 62 %. 5.

Chaetod. corpore disciforrai oblongo, dia^netro dorso-ventrali 24. circiter

in longitudine corporis; cnpite acuto 3^ circiter in longitudine corpoi-is;

oculis diametro 2^ ad 2» in longitudine capitis; linea rostro-dorsali rostro

coucava, fronte et vertice declivi rectinscula, nuc-lia eouvexa , linea rostro-

ventrali vix vel non longiore; rostro acutiusoulo oculo breviore , siiperne

toto squamoso; praeopercnlo subrectangulo angulo rotundato margine pos-

teriore et inferiore deiitilms parvis conspicnis serrato; squamis liiteribiis

28 ad 30 in serie longitudinali, squamis lateralibus dorsaiibusque squaniis

ceteris majoribus; linea laterali parura curvata usque sub spina dorsali 7

vel 8' circiter ndscendente; pinna dorsali radiosa angulata angulo rotuuda-

ta, spiiiosa spinis mediis spinis ceteris iongioribus; pectoralibus acutiuscule

rotuudatis 5 fcre, ventralibus acutis aualem attiiigentibus 4|- circiter, caii-

dali convexa angtilis acuta .5^ circiter in longitudine corporis; anali radio-

sa obtusa rotundata dorsali radiosa vix liuiniliore ; Cülore corpore pinnisque
,

ventralibus albis exceptis, flavo; fascia oculari nigra oculo non latiore niiclia

et inferne cum fascia lateris oppositi unita , antico et postico margaritaceo

iimbata; vittis nigricante-violaceis dorso obliquis transversis 18 p, m. antror-

sum descendentibus lineam lateralem superantibus , lateribus obliquis trans-

versis 10 velu antrorsum adscendentibus superne angulo obtuso cum vittis

dorsalibus unitis; fascia lata transversa nigra antice late margaritücao Iim-

bata dorsalem radiosam tota fere tegente subverticaliter descendeute et

partera analis radiosae posteriorem amplectente, margine fasciae anteriore

convexo; dorsali analique radiosis postice flavetcente vel margaritaceo mar-

ginatis; caudali medio vitta transversa nigra, post vittam violaceo-hyalina.

B. 6. D. 14/17 P. 2/13. V. 1/5. A. 4/15. C. 1 7 et lat. brev.

Synon. Chétodon Taunay QG. Zool. Vov. Uranie et Pliysicienne II p-

379 tab. G2 fig. 5.

Chuelodon bifa&cialis CV, Pois». Til p. 37.
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C'Mochn hifascüd CV. ibi.1.

Habif. Archipel. Batu.

Longitudo speciiuinis unici 54'".

Aaum. Quoij en Gaimard ontclekteu deze soort bij Guam.

Hunne afbeelding, hoezeer in meerdere opzigten te wenschen

overlatende wat de gedaante der vinnen, de kleurteekening en

de beschubbing betreft, is zeer goed herkenbaar. Ik zie niet

in, waarom de benaming van Quou en Gaimard in de groote

Histoire naturelle des Poissons in dien van Chaetodon blfascia-

lis veranderd is, daar inderdaad het ligchaam met de staartvin

3 dwarsche zwarte banden heeffc.

Peynpheris SchweiiJcii Blkr.

Pempher. corpore oblongo compresso, diametro dorso-A-entrali 3 fere

in longitudine corporis; capite obtuso 4|. ad 4| in longitudine corporis,

aeque alto circiter ac longo; oculis diametro 2 ad 2 et paulo in longitu-

dine capitis; orbita lineam rostro-frontalem attingente; fronte depressa;

linea rostro-dorsali rostro convexa, fronte coneava; linea rostro-ventrali

linea rostro-dorsali non vel vix longiore; squamis lateribus 35 p. m. in

serie longittidiiiali; pinna dorsali acuta aiif^ulata corpore duplo circiter

altiorc; pectoralibus acutis 4| ad 4|, ventralibus acutis 8|. ad 9 et pau-

lo, caudali extensa vix emargiuata aiigulis acuta 4J a<l -J» in longitudine

corporis; annli vix emarginata basi 2 in longitudine corporis absque pin-

na caudali; corpore superne fuscescente-aureo inferne dihitiore vel argen-

teo , ubique fusco arenato; pinnis rosco-rubris; dorsali apice late nigri-

cante; caudali superne, postice et inferno late nigricaiite-fusco marginata;

anali tota basi vitta longitudinali nigra antice latiore.

B. 7. D. 6/9 vel 6/10. P. 2/15 vel 2/16. V. 1/5. A. .y.iS vel S/i"-

C. l/'-V' et lat. brev.

Habit. Archipel. Batu.

Longitudo 2 speciminuni 117'" et 119"'.

Aanm. Deze soort is kenbaar aan haar koukaaf voorhoofds-

profiel, zwarte rugvintopvlek , zwarten band langs de basis der

aarsvin, het geheel ingevat zijn der staartvin met een' zwarten

rand, gering aantal aarsvinstralen, afwezigheid van zwarte okselvlek,

enz. Zij schijnt nog het naaste verwant te zijn aan Pemphe-

ris nesogallica CV., indien deze inderdaad eene eigene soort is.
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Van geene enkele soort van Peniplieris zie ik een' bnncl langs

de staartviubasis vermeld, zoodat deze band kennierkentle voor

Pempheris ScImenJcii schijnt te zijn. Den soortnaam heb ik

ontleend aan den heer H. Schwenk, majoor der infanterie van

het nederlandsch-indische leger, aan wien hare kennis te dan-

ken is.

TEÜTtllDES.

Accuithurus velifer BI. Ausl. Pisch. IX p. 106 tab. 127 %. 1

Bh Schneid. Syst. posthmn. p. 215. Lacép. Poiss. IV

p. 547, 553 (nee CV. nee Rüpp. nee Blkr olim).

Acanth. corpore oblongo compresso, altitiidine 2 fere in ejus longitu-

diue, latitudiue 4 eirciter in ejus allicudiue; capite 4 ci( citer in longitudine cor-

poris, absque crista interparietali, paulo altiore quam longo; oculis diarr.ctio

2 J- ad 2J- iu longitudine capitis; linea rostro-frontali rostro concava ; linea in-

teroculuri convexiuscula; fionte plana; sulco praeoculari trigono valde conspi-

cuo; rostro aeuto oculi diametro paulo altiore; dentibus cuneiformibus utraque

maxilla p. m. 14, maxilla superiore diniidio apicali utrinque serratia 7- ad

ll-lobis, maxilla inferiore apice serratis 3- ad 5-lobis; praeoperculo valde

obtusangulo angulo rotundato; opcrculo non, osse scapulari valde striatis;

squamis minimis toto capite corporeque punctiformibus vix conspicuis;

linea laterali conspicua simpllce antice valde curvata eauda supra spinam

caudalem decurrente; spina caudali oculo plus duplo breviore
;
pinnis dor-

sali et anali obtusis rotundatis; dorsali parte spinosa parte radiosa hurailiore ,

spina postica spinis ceteris longiore; dorsali radiosa antice quam medio

et posticü altiore altitudine \\ ciiciter in altitudine corporis ; anali corpo-

re duplo vel duplo fere humiliore
;

pectoralibus jicutis 4 ad 4 fere, ven-

tralibus acutis 5 eirciter, caudali extensa convexa angulis acuta 4j. ciici-

ter in longitudine corporis; colore corpore flavescente-aurantiaco , regione

operculari margaiituceo; fafccüs corpore transver^is fuscis 10 totum corpus ciu-

genlibus, fatcüs 2 anteiioiibus et caudali fascii-j ceteris multo lalioiibus, l' nu-

clio-oculo-ventraU amice coeruleo limbata, 2* dorso-operculo-thoracica anum

atiiügeute; fascii-i lateiibus omnibus dorso-anaÜbus Aitta simpiice vel du-

plicij coerulea percursii: fascia posteiiore caudali totam caudam fere amplec-

tente; piuuis dorsali et anali radiis auranliacis mcmbrana antice öilute

poetice profunde viulaceis; dorsali diuiidio posteiiore viilii coerulcis 7 vel

8 obli^uij margiiii pianae posteiioii subparallelis antice ia guttas coeruleas

transeuntibus; anali dimidio posteiiore \\\,\\i 3 vel 4 coeruleis longitudiua-

libus nniicö plus miausve in guttas coeruleas transeuntibus; piauii pccto-
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ralibus, ventralibus cauclali jtie liyaliüis radli-i auraniiin is, cnuilali posiice

viDlatcentc-liyaliao marginata.

B. 5. D. 4/2S vel 4/29, F. 2/H. Y. l/j. A. 3/24 vel ?/^5. C. 5/14/5

(lat. brev. incl.J.

Syiion. Segeltrctger 131. Aiisl. Fi cli. IX p. 106 tab. 427 fig. 1.

Voilier BI. ibid.

Sail BI. ibid.

Acanthtre voilier LacJp. Pi. i-s. IV p. 547, ."i.^S (nee CY.).

Flalif. Ave' ipel. Batu.

Longitudo 2 spcciaiiuum G7'" et 70'".

Aanm. Vroeger, steunende op het gezag van den lieer Rüp-

PELL, besclireef ik onder den naam van Acanihurus velifer BI.

eene andere soort van de Kokoseilandeu (Nat. Tijdschr. Ned.

Ind. VII p. 43), welke echter dezelfde is als die, Avelke de

heer Hüppet.l onder den naam van Acanthuncs velifer BI.

heeft beschreven en afgebeeld. Thans in de gelegenheid om

den echten Acanihurus velifer BI. naar de natuur te onder-

zoeken, blijkt het mij , dat deze, niettegenstaande eenige al-

gemeene trekken van overeenkomst, nog in zeer talrijke op-

zigten van IIüppet.l''s AcantJmrus velifer verschilt. Deze ver-

schillen kmineu blijken uit de vergelijking van deze beschrij-

ving met mijne boven aangehaalde en maken het noodig, de

soort van de Kokoseilanden en van de Roode zee een anderen

naam te geven, stellende ik voor die Acanthiinis Riqjpellü

te noemen, naar den beroemden ichthijoloog, die haar het eerst

heeft afgebeeld.

Bloch's afbeelding van Acanthurus velifer, hoezeer goed

herkenbaar, bezit talrijke onnaauwkeurigheden , zoowel wat de

Ideurteekening als de gedaante der vinnen betreft. De rugvin

vooral is er zeer onjuist en van voren veel te laag afgebeeld.

De getallen der stralen zijn alle, zoowel in zijne beschrijving

als afbeelding, min of meer foutief aangegeven t. w. B. 6. D.

3/31. Y. 1/6. A. 2/23. C. 22.

De beschrijving van Lacèpède schijnt naar de beschrijving

en afbeelding van Bloch overgenomen te zijn en bezit alzoo

dezelfde onnaauwkeurigheden.

Het artikel Acanthurus velifer in de groote Histoire natu-

relle des Poissons heeft de sijnonijmie der soort geheel in ver-
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warring gebragt. Die beschrijving en de daaracliter ingelascli-

te opgave van Düssumier omtrent de kleui'eii, passen meer op

Acanthinis RüppelUi Blkr dan op Bloch's AcantJmnis velïfer ,

onder welken naam zij echter gebragt zijn. Bovendien heeft

de heer Vat.enciennes nog geheel andere soorten tot de Bloch-

sche gebragt, zooals de Ikan Kipas yx^'^ki.wülu^ en Rexaud

(Acanthurus kipas Blkr.) en Teuihis australis Graij [Acan-

ilmriis australis Blkr) , welke insgelijks lioogstwaarscliijnlijk eeue

eij?ene soort is.

BLENNIOIDEL

Salarias phaiosoma Blkr.

Salar. corpore oblongo compresso, altitiidine 4*. circitcr in cjus longitii-

dine, latitudine 2 circiter in ejus altitudiue; capite obtuso trur.cato-con-

vexo 5» circiter in longitiidine corporis, vix longiore quam alto; fronte

et rostro valde convexis, rostro valde ante frontem prominente ; oculis dia-

metro 3 fere iu longitudine capitis; utroque latere muha, orbita naribus-

que tentaculo simplice oculo breviore; maxillis dentibus caninis nullis;

labio superiore crenato; cute laevi; linea laterali supra apiccm pinnae pec-

toralis desinente; pinna dorsali integra non emarginata, postice quam an-

tice multo altiore corporc humiliore, superne convexa, postice angulata

cum basi pinnae caudalis upita; pectoralibiis obtnsis rotundatis 5 , ventrali-

biis 7|. ad 7|., caudali obtusa convexa 4» circiter in longitndine corporis;

anali dorsali radiosa humiliore, inter singnlos radios profunde incisa, pos-

tice acuta cum caudali non unita, radiis anterioribus non prodnctis ; colore

toto corpore fusco; jiinuis pectoralibus aurantiacis basi fuscescentibus , basi

snpernc macula nigricante; pinnis ceteris fusco-violaceis imniaculatis, cau-

dali dorsali et anali dilutioribus.

B. 6. D. 13/17 vel 30. P. 16. V. 2. A. 21. C. 13 (Riid. j inn. omn.

siuipl.).

Synon. Salarias fuscus Riipp. N. \Virh. Faun. Abyss. F. E. SI. p. 133

tab. 32 fig. 2.? Verzeichn. Mus. Senckenb. Fisclie p. 16??

Salarias frontalis Ehr. CV. Pciss. XI p. 242??

Habit. Arebip. Eatn.

Longitndo speciminis unici 78'".

Aanm. Salarias frontalis Ehr., in de groote Histoire natu-

relle des Poissons oppervlakkig beschreven , schijnt zeer na aan de
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onderwerpelijke verwant te zijn. In die besclirljvmg is ecliter

niets te vinden wat de gedaante der rugvin, de hoogte des

ligchaams enz. betreft, en daar er spralce is van lange oogdra-

den, 19 aarsvinstralen , steenroode kleur des ligchaams, oranje-

kleurige achterste staarthelft en rugvin- en aarsvin-basis, zijn

nog nadere waarnemingen noodig om mijn specimen tot Sala-

rias frontalis Elir. terug te brengen of het als eene eigene

soort te blijven beschouwen. Waarschijnlijk is Salarias frontalis

dezelfde soort als Salarias fiiscus Büpp. Indien dit zoo is , laat

zich de vergelijking beter maken, doordiende heer Rüppei.l van

zijne Salarias fmcus eene afbeelding heeft gegeven. Uit die

vergelijking blijkt de groote verwantschap van mijn specimen

met laatstgenoemde soort en ik zou niet aarzelen het daartoe te

brengen, indien de heer Rüppei.l niet bepaald sprak van de

afwezigheid van neusdraden, van de gelijke hoogte der rugvin

(de eerste stralen niet medegerekend) en van het geisoleerd

zijn van eenige der voorste aarsvinstralen , terwijl er bovendien

geen sprake is van nekdraad en de afbeelding den kop hoe-

kiger en de borstvin korter voorstelt. Daar Salarias fuscus

Eüpp. in het Museum van het Senckenbergsche Genootschap

bewaard wordt, zal eene vergelijking daarvan met mijne be-

schrijving kunnen leeren of de opgegevene verschillen aan min-

der juiste waarneming of bewaringstoestanden zijn toe te schrij-

ven of eene soortelijke waarde bezitten.

DiNEMATICHÏHIJS Blkr.

Pinnae dorsalis, pectorales, ventrales, analis caudalisque ra-

diis omnibus articulatis, dorsalis indivisa, ventrales filiformes

uniradiatae jugulares, caudalis libera. Corpus squamosum. Cirri

nulli. Dentes maxillis, vomerini et palatini pluriseriati. A-

pertura branchialis amplissima. Membrana branchiostega radiis

6. Operculum aculeatum.

Aanm. Dit geslacht behoort tot de geschubte Blennioïden

en ia verwant aan Iluocoetes en PImcocoetes ^ in de Zoölo-
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gie cler reis van de Beagle beschreven eii afgebeeld. Het is

naar dezelfde tijpe gebouwd, zoowel wat het geheele ligchaam

betreft , als ten opzigte van het tanden- en vinstelsel. Het laat

zich echter gemakkelijk van de genoemde zuid-amerikaansche

geslachten onderkennen aan hare vrije, niet met de rug- en

aarsvin ineenvloeijende staartvin, geschubt ligchaam , lange buik-

vinnen en veelreijige kaak- en gehemelte-tanden. Iluocoetes

heeft daarenboven 5 kieuwstralen , 3 buikvinstralen en talrijke

firnbriën aan den kop, terwijl bij Phucocoetes de kieuwopening

zeer klein is en de ploegbeenstanden slechts 2 of 3 in getal

zijn. Alle drie geslachten zijn, wat hunnen vinbouw betreft,

echte Malacopterijgii en duiden op eene nadere verwantschap

tusschen de Gadoïden en Ophidineu met de Blennioïden , dan

in de systemen is aangewezen.

Dinematichihys iluocoeteoïdes Blkr.

Dinematichth. corpore elongato compresso, altitudine 5 circiter in ejus

longitudine, latitudine \\ in ejus altitudine; capite -1». in longitudine cor-

poris; altitudine capitis 1^ circiter, latitudine 2 circiter in ejus longitudine;

oculis diametro 5 et paulo in longitudine capitis, diametro 1 et paulo di-

stantibus; linea rostro-frontali convexa; rostro valde convexo oculo broviorc;

naribus oculo valde approximatis; maxilla superiore maxilla inferiore vix

longiore, 2 fere in longitudine capitis, postice lata , interne angulo processu

spiaaeformi; dentibus maxiilis pluriseriatis seriebus exteruis parvis , serie

interna seriebus ceteris majoribus, infiamaxillaribus lateralibus ceteris om-

nibus longioribus; dentibus vomerinis pluriseriatis parvis in vittam ^x for-

mem dispositis posterioribus utroque crure 2 ad 4 ceteris longioribus; den-

tibus palatinis 3- ad 4- seriatis utroque latere in vittam gracilem dispositis

serie interna seriebus ceteris majoribus; vertioe
,
praeoperculo operculoqua

squamosis; praeoperculo rotundato; operculo postice spina valida bene con-

spicua; squamis corpore minimis j>arum conspicuis 100 circiter in serie longi-

tudinali ; linea laterali recta per media latera decurrente basin caudalis at-

tingente; pinnis dorsali et anali basin caudalis subattingentibus, radiis

omnibus fissis , dorsali supra medias pinnas pectorales incipiente corpore

plus duplo humiliore; anali toto corpore duplo fere breviore, dorsali

paulo altiore; pectorulibus obtusis rotundatis 7 circiter, ventralibus fili-

forraibus valde approximatis 4J, caudali obtusa rotundata 10 circiter iu

longitudine corporis; colore corpore superne dilute flavescente-viridi inferne

raargaritaceo, pinnis flavescente-auraatiaco j rcgioue postoculaii vitta trans-

versa violaceo-coerulea.
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B. G. 1). 83. r, -2 vel 23. V. 1. A. 6'J. C. H.

Ilabit. Ai\liip. Batii.

Longitudo bpeciminis iinici 70'".

Aanm. De kleuren van mijn voorwerp hebben waarschijn-

lijk door den wijngeest geleden, zoodat ik voor de juistheid

mijner opgave ten dezen opzigte niet kan instaan. De habi-

tus van den kop herinnert dien van de soorten van Corvina

en Umbrina.

PSEUDOCHROMIDES.

Fleslops oxycephalus Blkr.

Pies. corpore oblongo compresso, altitudine 3|. ad 3|. in ejus longitudi-

ne , laiitudiae li ad 1|- ia ejus altitudine; capite acuto S|. circiter iu lon-

girudine corpoiis; altitudine capitis 1^ ad 1^, latitudiiie l-J. ei citer ia ejus

longitudine; oculis diametro 3 et paulo in longitudiuc cipi.is; linea rostro-

fi'ontali declivi icctiuscula; maxillis aequalibus , supeiioie "vix post oculum

det^inentc 2 in longitudine cipilis; lijtu obliquo; demibus pluriseriati--,

maxillis seiie externa antice aliquot majoribus, vomeiinis iu thurmuin ^s

formem, palatiuis in thurmns 2 oblüngas di-positis; praeopeiculo rotuada-

to squaniis ])lus quam 30 tcclO; squaniis opeiculaiibus squainis praeoper-

culaiibus multo majoiibus; squami-> latciibus 26 p. m. in seiiu longitudi-

nali , anteiioiibus plurisciialis cj'cloïdtis
,
posterioiibus ctendïdeis ; linea la-

terali tubulis s.implicibus notata sub fine pinnae dorsalis abiupta et medio

latere sub spina dor^i penuliiiua ciiciier rcïncipiente
;
piuna dorsali spinosa

spiaa postica spina antica plus duplo longiore , membrana inter bingulas

spiaas antice praesertim valde iucisa lobata; dorsali radiosa et anali dor-

sali spinosa uiiuus duplo altioiibus corpore multo humilioribus aculiuscule

rotundalis ;
pectoralibus obtu.-is rotundatis 5>. cii citer, ventralibus radio 1'

bifido producto lateiibus mcnibranaceo 2». ad 3, caudali obtusa rotuudata

5 circiter in longitudine corporis ; radiis pectoralibus iuferioribus filoiis

;

colore corpore Tiiidescente-\ioliiC30 ; squami^ plurimis macula düute coeru-

Ica; regione operciilaii auraniiac;i; membrana branchiostcga superne au-

rantinca inferne \iolacea; pinna dorsali profunde viohicea vitta longitudi-

iMili obliqua c-ierulea, loLij spinalibus aurauti;ica, membranis interradiali-

bus singulis vitta cocrulea; pcctora'.ibus Aiohicjis aurantiaco marginalia basi

vitta transversa nigiicante; ventralibus antice auraniiacis postice violasceiitibus

coeruleo guttatis; anali profunde violacca auraniiaco limbata membrana

interradiali coeruleo \ittata; c.iudali profunde violacoa aurantiaco margina-

ta, medio fascia lata auranliaca formam fcrii eqiii..i rcfcrente radicibus ra-

dios liimao lateralcs brcvcs atlingentc mcdi.i piuna ijitcrdum intcrrupta.
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13. 6. D. lyr vel i-ys. r. 2/1 s.v. v-i. a.vs vci .yj. c. 15 fiss.

et lat. bvev.

Ilalit. AicLip. Batn.

Longituilo 2 spccimiiuini 87'" et 97'".

Aanm. Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan haren

spitsen kop, kleine preoperkelschubben, oranjekleurig acliter-

oogkuilsgedeelte van den kop en breeden hoefijzervormigeii

oranjekleiirigen band midden over de staartviu.

LABROIDEI CTENOIDEI.

Anijahiprion, ephipplum BI. Schn. Sjst. posth. p. 200. CV. Poiss.

V p. 290. Schleg. Muil. Overz. Amphipr. etc. in Verh.

Nat. Gesch. N. Ov. Bez. Vissch. p. 18.

Amphipr. corpore oblongo compresso, altitudine 2^ ad 2|. ia ejus lou-

gitudine, latitudiiie 2|. and 2^ in ejus aliitudine; c.ipite obtuso convexo 4

cii citer in longitiidine corporis, aliioi'c quam longo ; linea rostro-frontali

convexa; fronte convexiuscula tota sqiiainosa ; ocuÜs diametro 3 et paulo ad

4 fere iu longitudine capitis; osse suboibitali sub cculo altitudine 2 fere ad 1| iu

oculi diametro, dentato, spina majore deoisum spcctante ; maxillis aequa-

libus snperiore sub oculi parte anteiiare desincnte ; deniibus couicis obtu-

sis valde coiispicuis utraque maxilia p. m. 36; victu curvato; praeoperculo

subrectangulo augulo rotundato posiice deniicuüs bene conspicuis; ossibus

operculaiibus ceteiis spints^-dentalis deuiibus vel S] iiiis brevibus; squamis

lateribus 50 p. m. in sjiia longitudinali; linea laterali valde curvata sim-

plice sub pinnae dursalis radiusae diniiilio posteiiore interrupta; pinna dor-

sali partem spincsam inter et radics.im vix emarginata
,
parte spinosa par-

te radiosa multo huniüiove Sj iuis postciijiibus snbaequalibus spinis ccteiis

longiüribus, parte radiosa obti^sa rotundata aliitudine 2|^ ad 3 ia aliitudine

corpoiis; pectoralibus, ventralibus caudalique obtusis rotundaiis, pectorali-

bus 4 ad 4^, ventralibiis 4>. ad 4-|., caudali 'i\ ad 5 in lougitudiue corpo-

ris; anali pcsice snbangulata obtusd rotundata doisa'i radiusa non vel

vi.K huuiiliore; calore corpore piniiisque pulchre rubro; doiso postice pla-

ga maxima vialaceo-nigra aetate provectis totum doisiim fere et latera

posiice tota fere partemque caudae tegeute
,

junioiibus quam aetate pro-

vectis multo minore; sqnan.is corpore singuüs puncis dilute coeruleis nota-

tis; pinnis ventralibus analique antioe fusco marginatis.

B. 5, D. 10/16 vel 10/17 vel 11/16 vel 11/17. P. 2/18. V. 1/5. A.

2/14 vel 2/13 (rad. 2 vel 1 ant. siuipl. C. 14 vel 15 fiss. et lat.

simpl. brev.
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Sj'uou Piochihis ovütae fiijurae Klein Miss. Pisc. V p. 60 tab. 12 fig. 1.

C.'taetodon albescens ad dorsuni nigricans laminis operculorum ser-

ratis Seb. Tlu S:\ur. III p. 70 tab. 26 fig. 25.

Lutjanus ephippiiim BI. Atis'. Fiscli. IV p. 121 tab. 201 fig. 2,

Lacép. Piiss. IV p. 229, 230.

Sattel BI. ihid.

Selle BI ilil.

Lutjan selle Lncip. Poiss IV p. 228, 229.

Amphipriun selle CV. Poiss. V p. 290.

Hali'. Aieliip. Bitii.

Longitudo 5 speciuiitium 55'" ad 9G'".

Aauin. Niettegenstaande de beschrijvingen van Klein, Seba

Blocii, SciiNEiDErv, Lacépède, Cuviek en van de heeren H.

SciiLEGEL en S. MüLT,Eii en de afbeeldingen der drie eerstge-

noemde schrijvers, liet de juiste kennis dezer soort nog te wen-

schen over, ook wat de kleuren betreft. Mijne uitmuntend

bewaarde voorwerpen hebben toegelaten, de fouten ten dezen

opzigte van mijne voorgangers te verbeteren. 10 schijnt het

normale getal der rugdoornen te zijn, vermits ik er slechts 11

tel bij één mijner vijf exemplaren. De schubjes, zoowel van de

groote zwarte rugvlek als van het overige ligchaam, zijn met

kleine lichtblaauwe stipjes geteekend.

Behalve mijne bovenbeschrevene voorwerpen bezit ik nog een

zesde, hetwelk eene lengte heeft van 48"' en met een' licht-

blaauwen zwart gezoomden nekoperkelband geteekend is, die

van de middellijn van den nek tot op het midden van den

achterrand des preoperkels afdaalt. Dit voorwerp is slechts 7'"

kleiner dan het kleinste mijner bovenbeschrevene, hetwelk ech-

ter geen spoor van zoodanige bandteekening vertoont, hoezeer

het in alle overige opzigten er mede overeenkomt. Ik breng

bedoeld voorwerp tot eene versclieidenheid Avelke ik noem:

Var. Amphijprion ejiMppium, nuchalu.

LABROÏDEI CYCLOÏDEI.

Julis [Halichoeres) pkaioéaenia Blkr.

Jul. (Halich.) corpore oblongo compresso, aliitudinc 4? ciicitcr iii ejus

loni^iuuUue, latiuuline 2 ei. citer iu ejus aliilU'.liue; ci[ite uciitü 4 ci:citoi'



— 323 —

in longitLuliiie corpoii.-'; aliitudiiic ciipitis li ciciter in cjus longitudine

;

ociilis diametro 3 et paulo ia longitudine capitis; linea rostro-frontali de-

cUvi convexinscula; labiis carnosis; maxilHs subaequalibus , snpeiiore ante

ociilum desinente; dentibus maxillis conicis acutis, maxilla supeviore ami-

ce Ciininis 2 magnii curvatis et angulo oiis dente prominente , maxil-

la infeiiore antice caninis 2 mediociibus; squamis lateiibus 27 p. m. in

serie longitudinali, thoracicis ceteris non majoribus ; linea laterali iingulis

squamis tubulo simplice uotata; pinnis dorsaÜ et anali basi alepidotis pos-

tice angulatis; dorsali spinosa dorsali radiosa humiliore spinis posterioribus

spinis anterioribus longioribus; pcctoralibus subflabelliformibus apice acu-

tiu^culis 6 cii citer, ventralibus acutis 8 ciicicer, caudali obtusa convexa

5|. circiter in longitudine corporis; colore corpore dilnte roseo, rostro

flavcscente ; fa>cia cculo-caudali fusca margaiituceo limbata antice sub line-

am lateralem cauda supra lineam lateralem decurrente ; linea laterali fusces-

cente; squamis corpore tingulis stiia transversa curvata lutea vel margaritacea;

pinnis aurantiacis , dorsali et anali punctis minimis margaritaccis arenatis.

B. 6. D. 9/[L vel 9/12. P. 2/12. V. 1/5. A. 3/11 vel 3/12. C. 1/12/1

et lat. brev.

Habit. Archip. Batu.

Longitudo speciuiinis uiüci 48'".

Aanm. Deze soort schijnt na verwant te zijn aan tfulis

IHnlaysonii CV. van Ceylon, van welke ik echter slechts de

kleurteekening , zonder iets meer, in de groote Histoire natu-

relle des Poissons beschreven zie. Daar achter in deze be-

schrijving sprake is van rug-, aarsvin- en staartviiibanden oi

van een overlangschen band aan het onderste gedeelte van den

kop, zal zij wel tot eeue andere soort dan de bovenbeschrevene

betrekkin 2: hebben.

Julis [Halichoeres) Frolikii Blkr.

Jul. (Halicb.) corpore oblongo compresso , altitudine 4^ ad 4 fere in

ejus longitudine, latitudine 2^ ad 2|. ia ejns altitudine; capite acato 4|. ad

4^ ia longitudine corporis; altitudine capitis 1|. ciiciter in ejns longitudine;

oculis diametro 3 et paulo ad 3^ iu longiiudine capitis; linea rostro-fron-

tali dec'ivi rectiuscula; labiis carnosis; maxillis subaequalibus superiore an-

te oculam desinente; dentibus maxillis conicis acutis aniicis 2 caninoïdeis;

maxilla superiore angulo ovis dente prominente raediocri; squamis lateribus

28 p. m. in seiie longitudinali, thoracicis ccteiis non majoribus; linea la-

terali squamis pluriuiis tubulo bifido notata; pinnis dorsali et anali basi

leriter s(|uamatis postice angulatis; dorsali spiuosa dorsali radiosa humilio-

re spiuis postc'iioiibus spinis auteriuribus longioiibas : pcctoralibus subflabcl-

VUL 2t
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liformibns a^ice acaiis 6 cii citer, ventralibns acniis radio 1° prodacto 6^

ad 5 fere , candali obtnsa convexa 5». ad S-J. ia longitudine corpoii»; co-

lore capite flavo vel aurantiaco, dorso violHceo , latei ibns •\iolascente, in-

ferne dilute-roseo; ciipite vitiis rubro-violaceis rubro pvofundo vel violaceo

limbaiis , rostro-cciilaii recta, snboculo-operculaii curvata, postoculari d
formi, r( stro-frontali s^ formi, membrana operculari oblonga transversti

brevi; dorso antice macalis oblongia et rotandis ex parte coalitis rubro-

violaceis vittas 6 ad 8 longitadinales efficientibus; dorso postice fasciis vel

maciilis oblongis transversis 4 flavis violaceo liaibatis lineam lateralem non

vel paulo superaniibus, 1* sub spinis dorsalibus 2 posticisi, 2* sab radiis 4° et

5°, 3* sub radiis 7° et 8° vel 8° et 9°, 4* maculaeformi ad bas-in radii ulii-

nii; squaniis lateiibus singulis vitta transversa scuiilunaii viol«cea; pinna

dorsali rosea bati et media altitudine inter singulas spinas radiosque ocello

rubro coeruleo cincto, ccellis in seiics 2 longitudinales dispositis, dimidio

supeiiore maculis obliquis oblongis rubris coeruleo tiiic is longitudinuÜter

seiiatis, \itta intramargiuali duplice coerulea et violacea; pectoraÜhus ro-

seis bat-i flavis basi superne macula ttigona r.igra: ventralibns flavetcente-

roseis antice violafcente vel coeruleo margimüis; anaii dimidio basali ro-

sea dimidio libero violrscente Aittis 2 vel 3 longitudinalibus undulatis

rubro-violaceis coeruleo limbaiis, vitta intramargiuali dupüce coerulea et

violacsn; caudali basi rosea medio et posiice dilute violasceute, cceliis ru-

bro-violaceis coernleo ciiictis ex parte transver.-im vel longitudinaliter uii-

tis in series 4 vel 5 transversas dispositis, posiice vitta intraniarginaÜ sa-

milunaii violacea angulis pinnae margini externo non parallela.

B. 6. D. 9/12 vel 9/13. F. 2/12. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13 vel 3/14.

C. 1/12/1 et lat. brev.

Ilabit. Aichipel. Batu.

LongLitado 4 spccimiuum 64'" ad 81'".

Aaimi. De oüderwerpelijke Julis is verwant in kleurteeke-

ning aan Julis [Ralichoeres] dieschismenacanthoïdes Blkr. Zij

mist echter de donkere violette dwarsche banden en de violet-

blaauwe rugvinvlek dezer soort, terwijl daarentegen de gele

dwarsche rugbanden er zich verder op de zijden uitstrek-

ken, de borstvinvoet van boven eene driehoekige zwarte vlek

heeft, de eerste rugdooruen niet zoo divergeren, enz. Wat ha-

ren bouw betreft, behoort zij meer tot de groep van Julis {llali-

choeres) annularis K. H., Julis [Halichoeres) TemmincJcii Blkr

,

Julis [Halichoeres) Jcallopisos Blkr, enz., van welke zij ook in het

algemeene der kleurverdeeling niet veel verschilt. Ik draag haar

op aan den hoogleeraar W. Vroijk te Amsterdam, wiens

uitstekende vergelijkend anatomische werken wereldberoemd ziju.
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MURAENOiï)EL

Muraena griseo-hacUa Eichds. Zool. Ereb. Terror, Pisch. p. 89.

JNIuraen. corpoie elongato conipresso, aliitiidine 17 ad 18 in ejiis longi-

tiidiiie; capito acuiiusculo 8|. ciicitei' in lorigitudi'ie corpoiis, duplo ciroitev

lon<;i>re quam alto ; ocuHs diametro 8 ad 9 iii Iongit;idine capi.is ; naiibus

anteiioiibus tubulütis, posteiiinibus non tubulatis; rostio acutiusctilo con-

vexe ciciilo paulo longiore, paulo ante maxillam iüfeiiirem prominente;

rictu post oculos producto 3 fere in longitudiiie capitis; deutihiiS cunicis

acutiusciilis, pahiiinis bis3ri>»tis utroque latere seiij externa p. m. 12, se-

rie interna p. m. 8, internis externis majoii)us; dentibus nasalihus acniis

deniibtis palatiiiis et vomeiinis longioiibus, peiipheiicis uniseriitis 12 vel

13, niediis 2; vomeiinis unisciiaiis p. m. 12; iaframaxillaribus biseiiatis

anteii'iri')iis posteiioiibus longii)iil)ns, utroque latere seiio externa p.' m. 18,

serie interna p. m. 15, 3 anteiioiibus magnis mobiÜbus, citeris minimis;

apertura brancbiali ociilo majore in medi i aliitudine corpoiis sita; linea

laterali pnris distaniibus conspicua; j inna dorsali ante aperturam brnncbia-

lein incipionte corpore plus daplo liumiliore; anali in media corporis longi-

tudiiie incipiente dovsili hnniüiore; corpore jitinisque fuscescente-aurAnii cis

ubique fere macnlis irregularilms nigiicante-fiisc's minimis confenissiniis

pin nis subpuncliforuiibus.

D. 308 ]). ni. A. 212 p. m. C. 12 p. m.

llübir. AicMpcl. Bitu.

Longiaiilo sptcii^iüis nnici 14ó"'.

Aanm. Deze Muraena belioort tot de groep met tweereijige

gehemelte- en onderkaatstauden en eenreijige neus-en ploegbeens-

tanden en laat zich geheel terugbrengen tot de beschrij%nng van

Muraena griseo-hadia Eichds. van de Tonga-eilanden De ge-

tallen der vinstralen zijn door den heer Hichaedson niet op-

gegeven en zijne beschrijving der kleuren komt op hetzelfde

neder, indien men de zwartbruine vlekjes, welke echter zeer

scherp geteekend zijn, de groudkleur wil noemen, latende zij

een bruin-oranjeklenrig fijn netwerk tusschen zich. Muraena

Prathernoniana [Marèue Vratbernon 7^ Muraena variegata QG.

nee Porst. nee Blkr) lieeft in kleurteekening veel van Mu~
raena griseo-hadia Eichds. doch de onderkaak zou er voor de

bovenkaak nitpuilen en de tanden er weinig scherp en van

gelijke grootte zijn (de reijen en getallen der tanden zie ik

niet vermeld), zoodat zij waarschijnlijk tot eene andere soort,

misschien zelfs tot eene andere groep van Muraena behoort.



— 326 —

Muraena cancellata Riclids. Zool. Ereb. Terr. Fish. p. 87 tab.

46 fig. 1—5. Blkr, Verli. Bat. Gen. XXV Mur. p. 74.

(Junior?).

IMuracn. corporc elongato comprcsso, altitudinc 19 ad 20 ia ejus longi-

tiuliiic; ca] ite acuto 7| ia longitndine corporis; altitudine Ciipitis 2|- ad

•2^ in ejis longitndine; ociilis diametro 8 circitcr in longitndine ci\pitis;

linea n stro fiontali fronte conc;iva; naribns anterioribus titbuhit's, pcs-

tcrioribus non tubulatis; rostro acuto valde convexo oculo multo minus

duplo longiore non ante maxillara inferiorem prominente; rictu pi st ocu-

liiin proJucto, 2^ ciiciter in longitndine capitis; dentibusacutis, palatinis biseri-

ats serie externa iitroqiie latere p. m. 14, serie interna 2 tantum; dentibus na-

sulibus palatinis majoribus subulats peripliericis 9 vel 10, mediis 3 raobili-

bus ; dentibus voracrinis unisoriatis brevibus conicis acutiuscuüs; inframaxil-

laribus uuiscriatis utroque latere p. m. 23 anticis 2 vel 3 ceteris multo longiori-

b\is; apertura branehiali oculo non vel vix mojore in media altitudine corpo-

ris sita; linea laterali poris distantibus vix conspicua; pinna doisili ante

apcrturara branchialem ineipicnte corpore duplo circitcr humiliore; anali

postice in anteriore dimidio corporis incipiente dors.ili plus duplo hiimi-

liorc; corpore pinnisque fiisois vittis anrantiacis transveisis curvat's p, m.

50 ramis obliqnis hinc inde marmoratisj pinna doisali aurantiaco sub-

rcticnlata.

D. 340 p. m. A. 258 p. m. C. 12 p. m.

Ilabit. Arcliipel. Butu.

Longitudo speciminis unici 311'".

A<anm. Ik breng het bovenbeschreven voorwerp, lioezeer nog aar-

zelende, tot Muraena cancellata Richds., van welke soort het den

jeugdigen leeflijdstoestand schijnt voor te stellen. Ik bezit thans

4 andere voorwepen van Muraena cancellata Richds. van 440"'

tot 802'" lengte. Het verschil in hoogte des ligchaams en in de

cijfers der tanden en vinstralen van mijn voorwerp met die der

oudere exemplaren, welke ik ter bovenaangehaalde plaatse be-

schreven heb, kan op rekening te brengen zijn van verschil in

leeftijd. Wat mij nog doet aarzelen dat voorwerp tot de ge-

noemde soort terug te brengen is de aanmerkelijk stompere,

l)()llerc en betrekkelijk kortere snuit, welke het profiel een ge-

heel ander aanzien geeft, zelfs dan bij mijn voorwerp van Mu-

raena cancellata van 440' lengte. Het spitser Avorden des

suuits bij Muraena bij toenemenden leeftijd schijnt echter bij

meerdere soorten plaats te hebben, althans is zulks ook het

geval bij Muraena isiiujléenoidets Blkr.
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SYNGNATHOiDEI.

Sijngnathus hrachysoma Blkr.

Syngnath. corpore eloogato antice lieptagono postice tetragono, altitu-

dine II circiter in ejus longitudine, altiore quam lato; capite 5 et pau-

lo in longitudine corporis; oculis diametro 5 ad 5 et paulo in longitudi-

ne capitis; linea rostro-frontali ante ociilum concava; rostro capitis parte

postoculari paulo longiore, compresso , triplo circiter longiore quam par-

te gracillima alto ; fronte depressa; cristis orbitali , temporali undulata, oc-

cipitali laterali bipartita et linea verticis media denticulis minimis sca-

bris; operculo crista longitudinali media scabra, supra et infra cristam

striis divergentibus; scutis trunco 17, cauda 18, scutis singulis laminis-

que intersuturalibus ovalibus reticulatim striatis; carinis scutis elevatis

denticulis minimis aequalibus scabris; carinis ventralibus lateralibus mas-

culis verticaliter deorsum productis saccum embryophorum cellulosum

raembranaceum lateraliter amplectentibus; cauda absque piana trunca abs-

que capite paulo breviore; pinna dorsali corpore multo Lumiliore scuto

trunci 12° iiicipiente et scuto trnnci 16° desiiiente; anali miaiina vix con-

spicua; caudali capitis parte postoculari breviore; colore corpore roseo-

viiidi; vitta rostro-oculo-temporali fusea; carinis dorsalibus viDlaceo-fusci-^,

ventralibus lateralibus vi.)laceo-nigris; scutis trnnco candaque lateiibus

oceilis miuiiui-s vel punctis margaritacco-coeruleis aunulo coeruleo profun-

diore ciuciij ia serius longitudiualcs dispositis; piiinis, caudali fuscescente

cxcepta, roseo-hyaliuis.

B. 2. D. 20. P. 22 vel 23. A. 3 vel 4. C. 8.

Habif. Arcaipel. Batu.

Longi udo spcciminis unici masculiui 52'".

Aanm. Deze Sijngi>athus is merkwaardig door liare gedroii-

gene vormen van ligcliaam en staart. Zij behoort tot de groep,

'bij welke de eihouder onder de rompschildeu is geplaatst en zij-

delijk besclmt door de benedenwaarts verlengde zijdelijke buik-

kielen , welke groep door den heer Kaxjp met den naam. van

Dorijrampltmae bestempeld is. De soort staat in verwant-

schap nabij Sijngnathus hrackijurus Blkr, doch deze is veel

slanker van ligchaam (hoogte 22 tot 24 maal in de lengte),

heeft den snuit meer dan dubbel zoo lang als het achteroogknils-

gedeelte van den kop, 21 romp- en 19 tot 10 staartschilden,

de rugvin grootendeels achter den anus geplaatst en nit onge-

veer 40 stralen bestaande, enz. De heer Kaup heeft zijne Do-
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rijramphiuae nog in meerdere geslachten verdeeld, t. w. Dorij-

ramphus, Clioeroiclithijs, Dorijichtliijs en Ilemimarsupium , en

brengt daartoe in zijn Uebersiclit der Lopliobrancliiër 12 soor-

ten. Noch die geslachten noch die soorten zijn echter in ge-

noemd artikel beschreven, zoodat het niet mogelijk is te bepa-

len of bovenbeschreven voorwerp tot een dier soorten te brengen

is of niet, waarom ik het voorloopig onder een' eigen naam

breng.

Scrijjsi Baiauia Calendis Marlii mdccclv.



SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

VAN

HET AFZËTSEL UIT HET WATER DER WARME BRON

S I G O R I T I,

APDEBLTNG MALANG, RESIDENTIE PASOEROEAN

DOOR

3. Jr. Aij'S^MKW^ft.

I. Het afzetsel bestaat uit eeue geel gekleurde , los zamenhan-

gende massa, zonder reuk of smaak, die in water onoplosbaar

is (Zie II d.) en in zuren gemakkelijk oplost, zonder ontmk-

keling van koolzuur. Hierbij blijven eenige plantaardige deelen
,

fragmenten van grassoorten , benevens eenige weinige zandkor-

rels, terug. Door gloeijen wordt de massa donker bruin. INFa

bekoeling blijft zij donker rood gekleurd, zoodat het afzetsel

ten opzigte dezer eigenschappen overeenkomt met ijzeroker.

Yerder bestaat het afzetsel uit water, ijzeroxyde en kiezel-

zuur; kalk en magnesia zijn niet aanwezig, zoo min als andere

zuren en bases.

II. Daar de organische stof, het kiezelzuur en zand wel

niet gelijkmatig onder de massa zijn verdeeld, volgen hier twee

kwantitatieve analysen, waarvan onder III het gemiddeld als

normale zamenstelling is aangenomen.

a. Bepaling van het Water en de Organische stof.

1. 0,185 grm. stof Avorden zacht verhit en vervolgens

gegloeid :
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Water en orgaiiisclie stof = 0,049 grrn.

Z. 1,7905 grm. geven:

AVater en organische stof = 0,149 grm.

b. Bepaling van het Kiezelzuur en Zand.

1. 0,133 grm. der gegloeide massa worden in zeezoutzuur

opgelost, tot droogwordens toe uitgedampt, met

zeezoutzuur uitgetrokken enz.

Zand en Idezelziiur = 0,033 grm.

2. 0,127 grm. der gegloeide massa geven:

Zand en kiezelzuur = 0,0375.

c. Bepaling van het IJzeroxyde.

1. Het fil'traat uit ö, 1 Avordt met ammonia liquida ko-

kend neergeslagen, afgefiltreerd , enz.

IJzeroxyde = 0,0995 grm.

2. Het filtraat uit Z», 2 op dezelfde wijze behandeld, geeft,

IJzeroxyde = 0,09 grm.

ü. Bepaling van het in water Oplosbare gedeelte.

0,9775 grammen der luchtdrooge stof worden met water gekookt,

met kokend water zoolang uitgespoeld als er in de doorloopen-

de vloeistof nog sporen van vaste zelfstandigheid zijn aan te

Avijzen, enz.

In water onoplosbare stof = 0,975 grm. De in water op-

losbare stoffen bedragen dus 0,25°/^.

III. De zamenstelling van het afzetsel is alzoo:
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Dit afzetsel blijkt dus te zijn ijzeroJcer, waarin nocli zwavel

noch pliospliorus , in welken vorm ook, voorhanden zijn, zoo-

dat, wanneer de optreding niet plaatselijk ware en in geringe

hoeveelheid, het een uitmuntende erts zon zijn ter staalbereiding.

Al het gebruik, dat van den oker der bergwerken getrokken

wordt, die onder de namen gele aarde, gele ijzeroker, gele

iimbra enz. voorkomen, is van dit gele afzetsel mede te maken.

Door slibben kan het in zeer fijn verdeelden toestand worden

gebragt, bij welke bewerking men het tevens zuivert. Door

gloeijen en vermengen met grootere of kleinere hoeveelheden

der gele aarde, kan men er eene reeks van nuancen uit te

voorschijn roepen, als: geel, donker geel, vuil oranje, helder

rood, roodbruin enz., zoodat het als verwstof niet van waarde

ontbloot is.

Maar veel minder vreemde inmengselen bevattende, dan ge-

woonlijk de meeste andere soorten van ijzeroker, zou deze soort

kunnen dienen ter bereiding van pharmaceutisch reine en zelfs

van chemisch zuivere ij zerox3alezouten , daar de aanhangende zout-

deelen door water zijn te verwijderen, het kiezelzuur door uit-

damping met zoutzuur, de organische stof door filtreren.



VERGADERINGEN

DER

NATUÜRK-UNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.

BESTUURSVERGADERING,

GEHOUDEX DEN' 21" PEBKUARIJ 1855 TEN HULZE VAN DEN

. JIREll Bl.EEKEK.

Tegenwoordig zijn de besturende leden de HH.

P. BlEEKEK, President.

J. Grolt, Thesaurier.

G. E. De Bruijn Kops, Bibiiothekaris.

P. Baron Melvill van Carnbee.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

AV. M; Smit.

G. A. De Lange Sekretaris,

wonende de HH. A. "VV. P. WeitzÈl en J. J. Altheer de

vergadering als gasten bij.

Wordt voorgelezen het Algemeen Verslag van de Werkzaam-

heden der Vereenigiiig gedurende liet jaar 1854. De Direktie

neemt kennis en keurt de strekking goed van dit verslag , hetwelk

door den president zal worden medegedeeld aan de Algemeene

verf^'adcring, welke wordt vastgesteld op aanstaanden AVoensdag-

avond ten 8 ure in het lokaal van het Bataviaasch Genootscliap

van Kunsten en Weten sollappen.
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Wordt voorgelezen het Programma , behelzende de vragen, door

de Vereeniging het vorige jaar uitgeschreven, en besloten deze

vragen in het Programma voor 1855 weder op te nemen,

terwijl nog eenige andere vraagpunten daarbij worden gevoegd,

om gezamenlijk aan de goedkeuring der Algemeeue vergade-

ring te worden onderworpen.

Worden aangenomen als kandidaten , om in de Algemeene

vergadering te worden voorgedragen voor het korresponderend

lidmaatschap, de HU. Du. S. Bleekrode, hoogleeraar te Delft,

Dr. L. Ali Cohen, te* Groningen en Dk. S. Muller, oud lid

der Natuurkundige kommissie in Nederlandsch Indië, en voor

het gewoon lidmaatschap de heer H. Schwenk, majoor der in-

fanterie ter Sumatra's westkust.

Worden ter tafel gebragt:

1^. Brief van den chef der geneeskundige dienst, gedag-

teekend Buitenzorg den 24." Januarij 1855 N". 183, begeleidende

een exemplaar van de 3'le aflevering van het werk getiteld

:

Plantae Jungliuhnianae als vervolg op de eerste afleveringen, reeds

vroeger voor de bibliotheek der Vereeniging van die zijde ge-

schonken.

Wordt besloten tot plaatsing in de boekerij.

2e. Brief van den sekretaris der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam van den 4^ November 18154, onder

dankbetuiging de ontvangst erkennende van aflev. 5 en 6 van

het zesde deel van het Tijdschrift der Vereeniging.

Aangenomen voor berigt.

3". Brief van het lid den heer D. J. UnLENBEnic van Pa-

dang den 11" Tebruarij 1855, waarin kennis wordt gegeven dat

hij de benoeming tot lid korrespondent heeft aangenomen, maar

tevens berigt dat zijne overplaatsing naar Java eene andere be-

noeming noodzakelijk zal maken.

Hierin heeft de Direktie reeds voorzien, door de benoeming

als zoodanig van het lid den heer H. L. Deeleman.

4e. Brief van het lid H. L. Deeleman van Padang den 12°

Pebruarij 1855, meldende dat hij de betrekking van lid kor-

respondent ter AVestkust van Sumatra heeft aanvaard.
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h^. Brief van het lid den heer D. J. Uhlenbeck van Padang

den 6n rebruarij 1855, waarbij hij der Verecniging aanbiedt

eene reeks van weerkundige waarnemingen over een tijdvak van

25 achtereenvolgende maanden, te Padang gehouden.

Wordt besloten tot rondzending bij de leden der direktie.

6e. Brief van het lid ^den heer Krajenbkink te Toelokdjambe,

waarin 6 flesschen met Tagalwaroesch mineraal water der Yer-

eeniging worden toegezegd.

Aangenomen voor berigt.

7*^. Brief van het lid korrespoudeut te Amboina, den heer

Hoedt, waarin hij berigt de verzending eener kollektie visschen

van Amboina en tevens toezegt eene verzameling van hout-

soorten van de Amboinsche eilanden. Ecu en ander Avordt met

belangstelling te gemoet gezien.

8^. Brief van het lid den heer M. Th. Eeiche te Padang,

meldende de verzending eener kist met vischsoorten van de

Batoe-eilanden hem ter verzending herwaarts toegezonden door

den heer H. Schwemc, majoor der infan<^erie.

9^. Brief van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen van den 19^^ Pebr. 1855, aanbiedende de ta-

bellen van de te Desima gedane metereologische waarnemingen

van Oktober 1853 tot en met September 1854.

Aangezien duplikaten van deze tabellen worden gezonden aan

de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam

wordt besloten ze in het archief der Yereeniging te deponeren.

10e. Brief van den heer Hageman, lid korrespondent te Soe-

rabaja, van den 8^ Pebruarij j. 1. meldende de verzending van

ecnige naturaliën, door het lid den heer Broekmeijer op den

Bromo verzameld. Deze naturaliën zijn ter tafel en worden

voor het museum bestemd.

11e. Twee brieven van het lid den heer Broekmeijer van Pa-

soeroean den 4" en 14" Pebruarij 1855, waarin hij, ter voldoe-

ningaan dezerzijdsche uitnoodiging, mededeeling doet van verschil-

lende bijzonderheden betrekkelijk de bronnen in de nabijheid

van den Koekoesan, en tevens belooft per eerste gelegenheid

eene nieuwe verzameling van water uit die bronnen der Ver-

ceniKiiiü," toe te zenden.
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De heer Ar/rnfiEU, die (zie notulen 13 November j. 1.)

het onderzoek dier wateren op zich heeft genomen, wordt uit-

genoodigd van bovengenoemde mededeeling gebruik te maken

bij zijne scheikundige onderzoekingen.

In den brief van 4 Pebruarij wordt de verzending der reeds

ontvangene natnraliën gemeld, en daarbij eene schets van de

plaats waar ze verzameld zijn.

'

12^. Een vervolg op de Chronologische overzigten der vul-

kanische verschijnselen op Java, van het lid korrespondent den heer

Hagemax, hetwelk in het tijdschrift zal worden geplaatst.

13^. Een fragment uit het Journaal van den majoor der in-

fanterie J. C. J. Smits, hetwelk hij gedurende zijn verblijf

aan de Zuid- en Oostkust van Borneo gehouden heeft, waar-

in 'bijzonderheden zijn vermeld betrekkelijk de diamantputten

van Wauwaan.

Wordt besloten tot rondzending bij de dirigerende leden.

14)'^. Wordt vernomen uit ecu' brief aan den president van

den heer JjINDGREEN te Muntok, dat deze een exemplaar ecncr

bijzondere vischsoort heeft doen toekomen, welke is gebleken eene

nieuwe soort van Autennarius te zijn, door den heer Bleekeu

Antennarius Lindgreeni genoemd en waaromtrent reeds een be-

rigt in het tijdschrift is geplaatst.

15
e. Brief van den heer Hasskaiu,, van het Kinaplantsoen

Tjibodas van den 24^ Januurij 1855, ten geleide van het begin

van een verslag over en uittreksel uit de Plantae Junghuhniauae.

Wordt besloten dit verslag in het Tijdschrift op te nemen.

16°. Brief van den heer Mii. L. J A. Tollexs, met aan-

bieding van twee jaargangen der Warnasarie.

W^ordt besloten tot plaatsing in de boekerij.

De heer Totj,ens de werkzaamheden der Vereeniging wen-

schcnde te ondersteunen, biedt aan eene bijdrage van /' 15

'sjaars, welk aanbod ouder dankbetuiging wordt aangenomen.

17^. Brief van den fungerenden eerste adjunkt sekretaris van

het gouvernement van den 13"^ Eebruarij j. 1. n". 263, begeleidende

een artikel getiteld: Bijdragen tot de geologische en mineralo-

gische kennis van Nederlandsch ludië door de ingenieurs van
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liet uiijuwezen in Nederlaiidscli Indië. Onderzoek naar de kolen

gevonden langs het strand der Meeuwenbaai residentie Bantam

door Arwasi Boachi.

Dit stuk zal bij de besturende leden in rondleziug gezon-

denworden.

18e. Brief van het lid korrespondent den heer Teijsmann,

terug aanbiedende de afbeeldingen van eenige soorten van Nepen-

thes, welke het lid de heer De Seijff naar de natuur heeft doen

vervaardigen, tijdens zijne jongste reis over Banka.

De heer Teijsmann berigt, dat hij deze soorten niet met

zekerheid kan bepalen, zoolang hij niet is in het bezit van

bloeijende planten, om welke reden dezerzijds de resident van

Banka zal worden uitgenoodigd der Vereeniging eenige van die

levende planten toe te zenden.

Verder deelt de heer Teijsmann mede, dat de suikerrietsoor-

ten door bemiddeling van de Direktie hem toegezonden, gedeel-

telijk zijn gestorven, maar dat liij bereid is om bij eene ni«uwe

toezending nogmaals de beste zorg aan het opkweeken te willen

besteden.

Wordt besloten te trachten den heer Teijsman nieuwe stek-

ken te doen geworden, met inachtneming der voorzorgen door

liem opgegeven, om de vernieling, door de witte mieren ver-

oorzaakt, te voorkomen.

19*^. Brief van den heer W. C. Muller, officier van gezondheid

1 kl. aan het besturend lid den heer W. M. Smiï van den 14.ii Fe-

bruarij 1855, met een monster van plantenvet, afkomstig van de

Oostkust van Borneo, bij de inlanders genaamd mienjak tankawang,

hetwelk zich door groote duurzaamheid onderscheidt, en omtrent

w^elker bereiding en aanwending nieuwe berigteu door den heer

Smit worden ingewonnen om daarop later terug te komen.

De heer Steenstua Toussaint brengt ter tafel een stuk

hout, takjes met bladen en vruchten van eene houtsoort, welke

bijzonder aan veisteening onderhevig is. Hij zal daaromtrent

no'i- verdere berigten inwinnen om daarop dan terug te komen.

Intusschen wordt besloten tot plaatsing van bovengenoemde voor-

werpen in het kabinet.
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Wordt besloten iii het Tijdsclirift te plaatsen.

1. Vijfde bijdrage tot de kennis der Iclitliyologische fauna

van Ternate , door P. Bi.eeker.

2. Scheikundig onderzoek van het afzetsel uit het water der

warme bron Sigoriti , afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, door

J. J. Al.THEER.

3. Eapporten van het lid den heer P. D. J. Yan dek. Pant,

nopens de kultuur en bereiding van Indigo en over den invloed

der Indigo-kultuur op de vruchtbaarheid van den grond in de

residentie Banjoemas.

Wordt besloten den heer Maiee. uit te uoodigen uit de aan-

teekeningen nopens het vinden van goud te Tjilatjap, door den

heer Jkhr. Van der Wijck resident van Banjoemas der Direktie

toegezonden, voor het Tijdschrift een opstel te bewerken.

Wordt besloten voor de boekerij in te teekenen op het werk

getiteld Plora van Nederlandsch Indië door E. A. W. Mi-

QUEi:, hoogleeraar te Amsterdam.

De Sehretarls

,

G. A. De Lanüe.



BERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD. '
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Omtrent berguitbarstingen , bergvallen, opheffingen op Java,

vooi'o-evallen ia 1854, zijn geene berigten of mededeeliugen

er^-ens voorgekomen. Indien er werkelijk nergens op Java

eenio-e eruptie heeft plaats gehad, dan is zulks opmerkelijk,

en moo-en vrij eerlang meer werkzaamheid bij de vulkanen ver-

wachten. De dagelijksclie woelingen der krachten van de La-

mongan, Bromo, Keloed, Slamat, Goentoer en ^eenige anderen

in West-Java, kan men niet tot de buitengewone gebeurtenissen

rekenen.

J. Hageman, Jcz.

Aardbeving te Batavia.

In den nacht van den 30"^ op oV^ Maart 1855 ongeveer ten

11/4 uur, zijn te Batavia tAvee vrij hevige schokken van aardbe-

ving waargenomen in de rigting van z. naar n. Het weder was

daarbij zeer fraai met helder maanlicht, s' Middags van denzelf-

den dag ontstond een hevig onweder, waardoor een inlander

doodelijk werd getroffen.

Aardbeving te BtaJcoe, eiland Engano.

Op den 27 Junij 1S54 voelde men aan boord Z. M. schoe-

ner brik Sijlph, ten anker liggende voor Brahoe, op het eiland

Engano, ten half vier in den morgen eene zeebeving en kort

daarop 6 schokken, vergezeld van onderaardsch gedruisch, en

later tot 3 ure 's namiddags nog 5 schokken. De rigting der

schudding was van het z. w. naar het n. o. Dorre boomstam-

men vielen om en^het bosch was in bcAveging alsof het door

eenen wervelwind bevvoa;en werd.

Vni. '25
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Diamantimtten vcui Wauioaan , Zuid- en Oost-Kust van

Borneo. (1)

Den 24<i> Julij 1S52, om 51/3 uur des s'morgeus, vertrokken

wij van Praboekarta om de diamantputteu van Wauwaan, lig-

gende op den regteroever der Koessanrivier, in de nabijheid

der spruit genaamd Wauwaan, te bezoeken. Om 2I/2 uur waren

wij aan de plaats van waar de w^eg over land loopt, en ten

31/2 uur kwamen Avij aan de diamantputten , na eenen zeer

glibberigen ongemakloelijken weg over boomstammen enz. afge-

legd te hebben.

Wil iemand diamanten graven, dan verzoekt hij aan den

pangeran verlof, om diamautgrondeu te zoeken. Heeft hij die

gevonden, dan geeft hij daarvan kennis aan den pembekel van

de digst bij gelegene kampong , die met hem naar den pan-

geran gaat. Alsdan verleent de pangeran vergunning om on-

der bepaalde voorwaarden diamanten te zoeken, en plaatst een

of meer opzieners bij de nieuw te ontginnen putten, die ook

zelve diamanten graven.

Het grootste gedeelte der diamautwasschers zijn Bandjarezeu.

Slechts weinige Koessanners maken van het diamantzoeken eene

kostwinning.

De gronden, die diamanten bevatten , worden opgespoord door

zoogenaamde malim (loodsen), waarvan er zich tegenwoordig vier

of vijf te Koessan bevinden. Zij gaan volgens mededeeling

van pangeran Abdul Khadiu, vergezeld van drie a vier man,

tegen zonsondergang door de bosschen en Avildernissen, nadat zij,

met eene zekere betooverende olie, de mienjakh tjelank boemi,

eene vertikale streep tusschen hunne oogen hebben getrokken.

Deze olie zou hun het vermogen schenken om de verborgenhedeu

van het binnenste der aarde te aanschouwen. Ook zouden zij boven

den grond, waaronder diamanten bedolven zijn, eenen glans zien, ge-

lijk aan dien van den vuurworm', groot of klein naarmate van de

diamanten, die daardoor worden aangegeven.

De malim is zoo zeker van zijne zaak, en de diamantwas-

H) Uittrtkiel uit het dncboek eoncr reie nnnr Borneo "s Zuid- in Oostkust
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schers hechtea zoo onvoorwaardelijk geloof aan zijne aanwij-

zingen, dat noch de malim, noch de diamautgravers zich door

opdelven van den grond van liet voorhanden zijn van diamant-

houdend gesteente overtuigen, maar zonder verder onderzoek

de werkzaamheden beginnen.

Heeft de malim op die wijze diamantgronden opgespoord,

dan geeft hij daarvan kennis aan den pangeran, zonder dat

hij daarvoor eene andere belooning ontvangt, dan de vergun-

ning voor zich zelveu en zijne drie of vier makkers, om op

de aangewezene plaats diamanten te wasschen, met vrijstelling

van de belasting van f i per maand , aan de overige diamaut-

wasschers opgelegd.

Om nu de diamanten op te delven, graaft men eene put van

drie a vier voet vierkant, tot dat men op de diamant bevatten-

de laag, bestaande uit een mengsel van kiezel, stukjes zand-

steen en klei van eene bijzondere roode kleur, of Avel op

eene laag genaamd peinsakkan komt. üe peinsakkan bevat den

zoogenaamden batoe amparanom en vaste klei en ligt altijd

onmiddellijk onder de diamantlaag. Als men hem ontmoet

zonder nog de laatstgenoemde te hebben aangetroffen, dan is

dit een zeker teeken, dat er geene diamanten op die plaats gevon-

den zullen w-orden, en men graaft tQ\\Q-\\ anderen put.

Stoot men bij het graven op het hierboven beschreven

mengsel, dan wordt het opgedolven en in een met boom-

schors afgezet vierkant verzameld, waarna het, wanneer er eene

genoegzame hoeveelheid bijeen is, aan een stroomend water

gebragt wordt, om het daar in eene soort van mand, genaamd

legéh , door kneden en omroeren van alle aarddeelen te zuiveren.

De legéh is p. ra. twee voet laiig en heeft eene half cilin-

dervormige gedaante; het bolle gedeelte is van fijn gespletene

bamboezen gemaakt, die met rottan zoo digt naast elkander

bevestigd zijn, dat de tusschenruiraten ook niet het kleinste

steentje, maar de slechts in het water opgehoudene kleiaarde door-

laten. Aan de beide einden is de legéh door twee halfcirkel-

vormige plankjes gesloten.

De steenen, op die wijze van aarde gezuiverd, worden in
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vlakke elliptische van rottau gevlochtene bakken, aijanh genoemd

,

boven eeiie legéh gezift.

De aijanh laat alle steenen beneden drie karaat door. Wat

er in terng blijft wordt naauwkeurig onderzocht, aangezien

daarin de groote diamanten, waai'van de paugeran het monopo-

lie heeft, gevonden worden.

De kleine in de legéh verzamelde steenen worden dan in den

lenggangan gebragt, een vlakke trechtervormige houten bak

van twee a twee en een half voet diameter en een half h,

drie vierde voet diepte.

Men brengt er slechts eene kleine hoeveelheid te gelijk in,

waarna de lenggangan op het water wordt gezet en door den

diamantwasscher in eene draaijende en te gelijker tijd slinge-

rende beweging wordt gebragt, zoodat hij van tijd tot tijd

water schept, waardoor de ligte steenen aan de tegenovergestel-

de zijde naar buiten gespoeld worden. Het overblijvende wordt met

de hand over de geheele binnenvlakte van den lenggangan dun

uitgestreken en naauwkeurig onderzocht, waarna er eene nieu-

we hoeveelheid uit de tweede legéh wordt toegevoegd.

De putten zijn drie a vier voet in het vierkant en tien a

vijftien voeten diep, naarmate van de diepte der diamantlagen.

Zij liggen op ongelijke afstanden van elkander, van twaalf tot

achttien voeten.

Is men de diamantlaag door, en op de peinsakkan gekomen,

dan wordt de eerstgenoemde horizontaal tusschen de putten

uitgegraven, zoodat eene onderlinge gemeenschap tusschen ze

ontstaat. Zijn de tusschen de putten zicli bevindende dia-

mant bevattende gronden opgedolven, dan gaat man over, tot

het graven van nieuwe putten.

Wij kwamen met de diamantwasschers overeen, dat zij voor

/ 21/3 een' hoop gereed liggende diamantaarde voor ons zou-

den wassclïen.

Weldra waren zes a acht raan bezig om den grond naar

het water te brengen , waar anderen hem verder bewerk-

ten. In korten tijd werden er drie diamantjes in onze tegenwoor-

digheid gevonden.
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' Aan de diamantputten van Wauwaan werkeu ongeveer hon-

derd vijftig personen. Deze putten zijn sedert ongeveer twntig

jaren de meest winst gevende van geheel Koessan , doch slechts in

de regenmoesson te bewerken, zijnde er in het drooge jaar-

getijde gebrek aan water, en gaande de diamantwasschers

van Wauwaan alsdan naar de putten van Bekarangan.

Bij elke diamantmijn ziju soms drie a, vier opzieners van

den pangeran, voor de diamanten van drie karaat en daar-

boven.

Het oppertoezigt over alle mijnen is door den pangeran,

aan twee broeders toevertrouwd, die van alles aanteekening

houden.

Aan één put werken een, twee tot zes personen. De putten

door een enkelen persoon bewerkt, zijn het moeijelijkste te bewa-

ken. Hoe meer personen aan één put , des te moeijelijker wordt

het verduisteren der diamanten.

Uit de aauteekeningen bleek, dat uit de putten van Wauwaan

in de laatste zes maanden 1500 karaat kleine diamanten wa-

ren opgedolven.

De eerste diamanten in Koessan zijn ongeveer. 3 O jaren ge-

leden, in de nabijheid van Damarpoenggal gevonden. Daar

werden toen in een jaar voor y* 50,000 diamanten gewasscheu.

Men heeft er putten gehad, waarvan elke voor ƒ 600 diaman-

ten heeft opgeleverd, en waaraan soms vijfhonderd man werk-

zaam waren.

De zoogeinaamde zwarte diamanten hebben hooge waarde,

voornamelijk die, welke de diamantwasschers ijitan hatja liitam

dat is, fleschglaskleurige diamanten noemen.

Treft men den zoogenaamden boentat intan aan, dan is dit

een teeken, dat men niet veel diamanten op die plaats zal

aantreffen.

J. C. J. Smits.
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Visschen van de Duizendeïlanden.

V^n de Duizendeilandeu, gelegen in de Javazee ten noor-

den van de residentie Banten, waren tot nog toe geene visch-

soorten bekend geworden. Het liet zich verwachten, dat de visch-

fauna dier eilanden groote overeenkomst zou bezitten met die

van de eilandjes dèr reede van Batavia. Zulks wordt allezins

bevestigd door eene verzameling vj^schen van daar, welke de

inlandsche chef der Daizeudeilanden voor mij heeft doen verza-

melen en bestaat uit de hieronder genoemde soorten: t. w. Serran-

ichthys altivelis Blkr, Serranus cj^anostigma K. v. H., Serra-

nus bataviensis Blkr, Serranus pardalis Blkr, Mesopriou decus-

satus K. V. H , Mesoprion Johnii CV., Mesoprion octolineatus

Blkr, Mesoprion madras CY., Tlierapon servus CV., Holocentrum

oriëntale CV., Upeneoïdes variegatus Blkr., Scolopsides margari-

tifer CV., Scolopsides Vosmeri CV., Diagramma punctatum Ehr.,

Pentapus setosus CV., Lethrinus opercularis CV., Caesio erv-

throgaster K. v. H., Caesio chrysozona K. v. H., Chaetodon octo-

fasciatus BL, Heniochus macrolepidotus CV., Holacanthus meso-

leucos CV., Chelmon rostratus CV., Platax bataviensis CV., Gna-

thanodon speciosus Blkr, Amphacanthus virgatus CV,, Preranas

biaculeatus Blkr, Glyphisodon leucogaster Blki', Glyphisodon coe-

lestinus Sol., Heliases cinerascens CV., Pomaceutrus triraaculatus

CV., Amphiprion xanthurus CV., Epibulus insidiator CV., Chei-

linus chlorurus Blkr, Cheilinus fasciatus CV., Tautoga me-

lapterus CV., Scarus Blochii CV., Scarus haridoïdes Blkr (Scarus

harid Blkr. nee Porsk.), Julis (Julis) lunaris CV., Julis (liali-

choeres) modestus Blkr, Julis (Halichoeres) Cuvieri Blkr, Jab.s

(tïalichoercs) mola Cuv., Hemiramphus llusselli CV., Muraena

tessellata liichds., Tropidichthys margaritatus Blkr, Monacati-

thus tomeutosus Cuv., Ostracion rhinorhynchos Blkr en Scyllium

maculatum Gr.

Met uitzondering van Muraena tessellata Richds. en Tropid-

ichthys margaritatus Blkr, zijn mij alle bovengenoemde soorten

ook geworden van de wateren der eilandjes, noordelijk van

Batavia gelegen.

Bolaria, 14 Maart 1855. P- Bi.eekkr.
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Vissche7i van Tlkoe^ Suviatras JFesthüst.

De' heer M. Th. Reiche had onlangs de goedheid mij een

aantal visschen, bij Tikoe gevangen, te doen geworden. De soor-

ten dezer verzameling zijn: Serranus hexagonatus CV., Serra-

nus formosas CV., Mesoprion E,ussellii Blkr, Mesoprion coeru-

leopunctatus Blkr, Mesoprion janthinuropterus Blkr, Mesoprion

fulvifiauima Blkr, Mesoprion vitta Blkr, Mesoprion annularis CV.,

Therapon theraps CV., Holocentrum oriëntale CV., Priacanthus

BlochüBlkr, Sphyraena jello CV., Polynemus plebejus Brouss.,

Polynemus melauochir CV., Upeneoïdes vittatus Blkr, Pterois

kodipungi Blkr, Corvina hjpostoma Blkr, Dente.t Blochii Blkr,

Chaetodon vagabundus BI., ïrichiurus hanmela CV., Cj'bium

konam Blkr, Choriuemus toloo CV., Cliorinemus tol CV., Caranx

Porsteri CV, Carangoïdes citula Blkr, Selar boops Blkr, Gazza

equulaeformis Eüpp., Lactarius delicatulus CV., Equula interrup-

te CV., Plesiops coeruleolineatus Eüpp., Gljphisodon uniraacula-

tus CV., Julis (Halichoeres) mola Cuv. (J. (Hal.) notophthal-

mus Blkr), Julis (Halichoeres) polj-ophtlialmiis Blkr, Echeneis

neucrates L., Arius nasutus CV., Plotosus anguillaris Cuv., Ha-

rengula moluccensis Blkr, Pristigaster tartoor CV., Pellona dit-

choa CV., Pellona Hoevenii Blkr, Eagraulis mystacoïdes Blkr,

Engraulis Browuii CV., Engraulis setirostris CV., Dussumieria

Hasseltii Blkr, Dussumieria elopsoïdes ^Ikr, Ehombus polyspilos

Blkr en Plagusia polytaenia Blkr.

Met uitzondering van Mesoprion janthinuropterus Blkr, Po-

lynemus plebejus Brouss., Dentex Blochii Blkr en Selar boops

Blkr, waren alle deze soorten reeds van Sumatra bekend.

Batavia^ 15 Maart 1855. P. Bi.kbkek.
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INDIGO.
GESCHIEDENIS, KULTUUR EN FABRIKAAT

DOOR

fiT*. 19. S. TAIV HER PAlVa*.

De indigo is eeiie der gewigtigste en duurzaamste verwstof-

feu. In vroegeren tijd waren de gevoelens omtrent deze kleur-

stof zeer uiteeuloopend. Sommige meenden dat zij even als de

gomsoorteu, een produkt van uitzweeting was, dat, met klei

tot koekjes gevormd, werd aangevoerd; anderen beschouwden haar

als een kostbaar metaal.

Pr.iNius had reeds duidelijke begrippen van hare kostbare ei-

genschappen. Beckman tracht te bewijzen, dat de indigo voor

dien tijd bekend was en als verwstof werd aangevoerd. In hoe-

ver laatstgenoemde schrijver der waarheid nabij komt, kunnen

wij niet beslissen. Het schijnt echter zeker , dat de HoUandsche

Kompagnie, in 1602, groote hoeveellieden indigo uit Oost-Indië

heeft overgebragt, die eertijds, voordat de weg over zee bekend

was, over Alexandrië naar Europa moesten komen.

NisKA deelt mede, dat in 1630 de indigo sinds 30 jaren in

Duitschland bekend was.

In de verordeningen, door Perdinand III uitgevaardigd,

wordt van deze verwstof gesproken, als sedert verscheidene jaren

uit Holland ingevoerd. Hoe onbeduidend die invoer, in verge-

lijking van heden, moet geweest zijn, bewijst de lading van

1631, uit Oost-Indie met zeven schepen aangebragt: zij brag-

ten te zamen 5 S 0.5 45 oude ponden mede.

Vin. 26
,
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Eerst kort na de ontdekking van Amerika ving men aan

,

grootere hoeveelheden indigo aan te planten. Hierdoor nam de

hoeveelheid indigo op de europesche markt toe en verdrong in

Europa de pastel-(Isatis tiiictoria) kuituur, van welke de indi-

go tot dien tijd alleen voor het blaauwverwen werd aangewend.

Daar laatstgenoemde kuituur in Duitschland een groote tak

van landbouw en nijverheid uitmaakte, begon deze te kwijnenen

dreigde geheel teniet te gaan, toen in 1654 bijeen keizerlijk

edikt verboden werd, indigo in te voeren, daar zulks de pastel-

kultuur en binnenhandel bedierf en het geld uit het land ver-

Avij derde. Om dezelfde redeu werd de invoer uit Saksen ge-

weerd, terwijl die ook in Erankrijk bij edikt werd verboden.

Onder koningin Eijzabeth werd een drukkend besluit voor den

indigohandel in Engeland genomen, zoodat door deze maatre-

gelen de aanvoer van indigo zoodanig verminderde, dat men

er aan twijfelde, of dit produkt met der tijd een beduidende

tak van handel zou uitmaken. De indische markt werd door

de amerikaansche verdrongen en ging te niet, terwijl Europa

ten laatste dit produkt alleen uit Amerika ontving.

In 1783 werd de aandacht van het engelsche gouvernement

op deze deugdzame verwstof gevestigd en eene ongekende uit-

breiding in zijne overzeesclie bezittingen aan deze kuituur ge-

geven. Tot welke hoogte deze thans gestegen is, kunnen wij

uit de volgende opgaven zien.

In 1810—11 was de geheele uitvoer naar Engeland 19,500

kisten, in 1811-12,22,000, en bleef de produktie tot 1824

gemiddeld 22,000 kisten. Deze Avas in 1825-26,41,000 kis-

ten, en het daarop volgende jaar 25,000; in 1827—28 weder-

om 42,000 kisten; in 1828—29 slechts 26,500. De gemid-

delde afvoer van 1835 tot 1840 bedroeg 9 millioen ponden,

terwijl thans van Bengalen alleen een dergelijk aantal ponden

wordt verzonden.

Buiten den afvoer naar Engeland , Erankrijk , Holland en de

Vereenigde Staten gaat een groot gedeelte naar de Golf 'van her-

zie, van waar het naar het zuiden van Rusland verzonden wordt.

Do lauden in welke de indigo hei meest geplant wordt, zijn
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Bengaleu en /ijiie ^^i'oviiiciën , op 20^ tot 30^ noorderbreedte,

Bombay, de kust vau Coromandel, Java, de PhiKppijnsche

eilanden, Bourbon, Isle de Prance, Madera, eenige staten van

Ec^ypte en Senegal, Guatimala, Caracas, Mexiko, Brazilië,

Zuid-Carolina, Louisiana en St. Domingo.

De voornaamste indigo-soorten, van welke de kleurstof be-

reid Avordt, zijn de volgende:

Indigofera tinctoria, in Oost-Indit; , St. Domingo, Madagaskar

Isle de Prance en Malabar gevonden, geeft eene groote hoe-

veelheid kleurstof, welke niet van de beste soort is.

Indigofera iudica, door Rumpii beschreven en afgebeeld,

groeit in Malabar in het wild. Zi^ levert weinig kleurstof op

en moet volgens Decandolt.e de volgende variëteiten hebbeu:

</. Macrocarpa, lange vruchtdragende, 8—10 zadige vruch-

ten. Volgens de meening van velen stamt deze uit Indië af.

Als synoniem met deze soort beschouwt men de Indigofe-

ra smnatrana, en het is nog niet beslist of de Indigofera coeru-

lea, door Dr. Eoxburg gevonden, hiertoe behoort.

è. Brachycarpa, korte vruchtdragende 3—4 zadige vruchten

,

waartoe Indigofera guatimala schijnt te behooren.

Indigofera americana, veel overeenstemmende met Indigo-

fera tinctoria.

Indigofera argentea, door Cot.umbüs op Haïti gevonden;

wordt als de beste en fijnste soort beschouwd.

Indigofera pseudo-tiuctoria , in Oost-Indië te huis behoorende.

Indigofera glauca, in Arabië en Egypte aangetroffen.

Indigofera anil, in Oost-Indië voorkomende.

Verder nog de Isatis tinctoria, Nerium tinctorium, Polygo-

num tinctorium enz. , welke laatstgenoemde de minst fraaije

verwstof opleveren.

De indigoplant groeit het best in warme streken en men

neemt aan , dat zij eene gemiddelde warmte van 25° a 28° R.

verlangt, doch zij wordt ook onder eene temperatuur vau 14°—16°,

tusschen 41°—43° noorderbreedte, met voordeel gekweekt, en

kan eene nog lagere temperatuur zonder schade verdragen.

In het liooger centraal westelijk gedeelte van Bengalen , op
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900 voet hoogte, krijgt men jaarlijks twee sneden, van welke de

produktie, per bouw berekend, wordt gemeld te bedragen 50

anist. ponden.

Op 1500 voet hoogte verkreeg Burleij in een' lusttuin, bij

Tiirin gelegen, waar hij indigo geplant had, drie sneden in het

jaar van 5 voet hooge planten.

Even zoo voordeelig vielen de proeven, in de departementen

van Yaucluse, door Icaud de Bataligxi genomen, uit, ter-

wijl ook in het midden van Europa var\ tropische planten be-

tere resultaten dan in haar ei"-en vaderland werden verkreo-en.o o

Aanvankelijk was de produktie op Java van hooggelegene plaat-

sen gunstig te noemen en ofschoon door de lagere temperatuur

de planten langzamer ontwikkelden, was de hoeveelheid indigo,

van vruchtbare gronden verkregen
,
gelijk aan die van lager ge-

legene. De produktie verminderde spoedig en daalde op som-

mige plaatsen tot 13 pond per bouw.

De oorzaak is alleen in de uitputting der gronden te zoeken,

die, op hellingen gelegen, door de veelvuldige regens, geduren-

de negen maanden in de residentie Banjoemas vallende, de

vruchtbare aarde wegspoclen , en een' voor de indigo ongeschik-

ten bodem achter laten. Het scheikundig onderzoek dezer gron-

den, wat bij de behandeling der grondsoorten dezer residentie zal

opgegeven worden, draagt hiervan de sprekendste bewijzen.

Het is alzoo voor Java niet bewezen, dat, op hooge gronden

van 6 tot 1000 voet, geen indig-o met voordeel kan geplant

worden. He twijfel geen oogenblik aan de goede uitkomsten die

van de indigokultuur op gemelde hoogten van vlakke en vrucht-

bare gionden te verwachten zijn.

De verschillende indigo-soorten, uit haar vaderland naar an-

dere landen overgebragt, kunnen onder gunstige omstandighe-

den met goed gevolg aangekweekt worden.

Op de meeste plaatsen bereidt men de kleurstof uit planten,

van de zaai-indigo verkregen, hetgeen ook vroeger op Java

plaats had, doch langdurige droogte of zware regens maakten

deze kuituur tot eene wisselvallige, en dikwerf gebeurde het, dat

de oogst geheel mislukte, terwijl deze zeer fijne kleurstof moeije-

lijk te verzamelen was en de kultuur veel zorg vereischte.
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Om deze redenen heeft men getracht de zaai-indigo te stek-

ken, en daar zij welig groeide en een redelijk produkt gaf,

is deze wijze van planten algemeen op Java aangenomen.

Van welke zaai-soorten men op Java deze stekken heeft ge-

nomen kan ik niet naauwkeurig nagaan.

De heer Petel heeft in 1808 de zaden van de Indigofera

tinctoria van Isle de Erance naar Java overgebragt en na dien

tijd de heer Douglas van Manilla, die van de Indigofera anil.

Beide soorten zijn op Java uitmuntend geslaagd. Later zijn er

proeven met de Indigofera coerulea en argentea genomen, doch

van deze minder krachtige soorten waren de stekken te zwak.

Het is waarschijnlijk, dat op Java indigo-soorten inheemsch

zijn. Zoo vindt men alhier vele in het wild groeijende en heeft

men ter bestemming van eene dier soorten van nila, anil

gemaakt.

De Javaan in Banjoemas onderscheidt buiten de taroem kom-

bang vier soorten, te weten: torn gianti, torn randoe, tom winong

en tom biok, welke hij uit zaad verkrijgt en aanplant om zijne

kleedingstukken te verwen.

Zoover ik uit de beschrijving heb kunnen nagaan, behooren

tom randoe en tom winong tot de Indigofera tinctoria, en tom gianti

tot de Indigofera anil , welke laatste meer verwstof dan beide

eerste geeft en daarom bij den Javaan meer gewild is. Tom biok

vindt men veel in het distrikt Bongas, afdeeling Pemalang, re-

sidentie Tegal, doch deze schijnt ook hier in het gebergte bekend

te zijn en tot verwen aangewend te worden. Haar voorkomen

verschilt geheel van dat der bekende soorten, terwijl hare bladen

veel op die der melatti gelijken. Hare verwstof is , volgens mede-

deeling, gering en van eene slechte hoedanigheid.

Oorspronkelijk uit zaad verkregen, geven de stekken van ge-

melde soorten ontkiembare zaden. Ook nog de stekken van de-

ze zaden, zullen, ofschoon in mindere hoeveelheid, vruchtbare

zaden voortbrengen, doch de stekken van dit tw^eede zaad ge-

ven ledige zaadhuisjes, die niet meer opkomen.

Door snoeijing en bemesting van de taroem kembang, heb

ik getracht, de ontkieming op te wekken. Wel verkreeg ik de
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peulvormige vruclitea met zaadjes gevuld, doch deze, met zorg

op nieuw gezaaid , outkiemden niet. De zaai-indigo krijgt verti-

kale wortels docli deze worden bij de gestekte langzamerhand ho-

rizontaal en verspreiden zich in den bovengrond.

Men ziet liieruit, dat de soort door te stekken spoedig ont-

aardt, en naar de meening van ambtenaren, sinds langen tijd

bij deze kuituur werkzaam, zou deze ontaarding invloed op de

hoeveelheid verwstof hebbeu en deze jaarlijks doen ve]:'min-

deren.

Yolgeus hen hadden de planten meer bladen dan thans, en

waren deze steviger, zoodat zij, den vollen wasdom bereikt

hebbende, onder het buigen braken. Ik heb dit verschijn-

sel bij de tegenwoordige taroem kembang niet Avaargeno-

men. De volwassene bladen kunnen gemakkelijk gebogen

worden doch breken niet. Daar ook op nog onbeplante vrucht-

bare gronden dit verschijnsel zich niet voordoet, zou deze

meening juist kunnen zijn en aan de waarheid getoetst worden,

door op nieuw van de zaden van de Indigofera tinctoria anil , de

meest waarschijnlijke stamplant van de taroem kembang, stek-

ken te winnen en te plauten.

KuUxitir.

Men plant de indigo in het algemeen op sawah- en tegal- vel-

den, op laatstgenoemde wanneer deze voorhanden en geschikt

zijn.

Na het snijden der padi wordt het stroo er van verbrand

en de grond van een tot driemaal omgeploegd, in dier voege,

dat de^ galangans (dijkjes) in hare oorspronkelijke rigting blij-

ven bestaan, opdat, bij het op nieuw in sawali brengen, de ver-

deeling en het werk zoo veel mogelijk bespoedigd worden.

Na eenigen tijd, van 1 tot 4 maanden, aldus gelegen te

hebben, worden er beddingen van S tot 13 voet breedte met

den patjol gemaakt, en tusschen deze goten van 1 voet breed en

1 voet diep uitgegraven, met eene geringe helling ter verwijde-

rinsr van het re!2:enwater.



Het ploegen gescliiedt veelal zeer gebrekkig, hetgeeu teu

deele aan het werktuig, ten deele aan den zorgeloozen land-

bouwer moet worden toegeschreven.

Men kan met den java-ploeg losse gronden -"/j, voet diep

omploegen, en meermalen zag ik, dat het ijzeren mes, aan de

punt des ploegs geschoven, miste, terwijl de landbouwer Aveinig

op het indringen des ploegs in den grond acht gaf.

Op vele plaatsen zijn de goten slechts 8 duim breed en even

diep uitgegraven, terwijl in het algemeen de hellingen niet zui-

ver zijn en het water in de goten blijft staan. Het doel, om

door eene grootere oppervlakte den grond gemakkelijker te doen

uitdroogen, wordt in het eerste geval geheel gemist, terwijl in

het laatste dit stilstaande water op nieuw door den grond zal

worden opgenomen.

Het planten geschiedt zooveel mogelijk met stekken van de

tweede snede van O rijnl. duim lengte, op 1 voet bij II/2

voet afstands in de rei. De stekken worden twee bijeen op 4 rijnl.

duimen afstands, 41/3 duim diep in leemgronden, maar slechts

31/3 in zware kleigronden, geplant, omdat laatstgenoemde

gronden de eigenschap bezitten vochtiger te blijven, en bij

gebrek aan lucht de wortels in den vochtigen ondergrond zouden

verrotten.

Het planten van twee stekken bijeen dient ter besparing

van arbeid, dien het aanhoudend inboeten door het uitsterven ten

gevolge zou hebben, en om steeds genoegzamen voorraad bibiet

voor de volgende aanplanting te hebben.

Bij groote aanplantingen met weinig europeesch toezigt, kan

men moeijelijk zorgen, dat krachtige stekken of die van de

tweede snede worden geplant, daar ongunstige weersgesteld-

heid of slechte gronden ook deze niet zullen opleveren.

Men heeft aangeraden een stek van 1 pink dikte op 2 voet

vierkant te planten. A priori kan men beslissen, dat het

planten met een stek van een' halven pink dikte op gedrai-

neerde losse en vruchtbare gronden, allergunstigste uitkom.-

sten zal opleveren, omdat de wortels dieper in deze gronden kun-

nen dringen en de planten door winden noch zware regenbuijen
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kunueu omvallen. Doch, de. eerste vraag is hier, vau vraar haalt

men, voor het planten en inboeten, minstens 30.000.000 derge-

lijke stekken vau een pink dikte, voor eene aanpjanting vau

2500 bouws, als die van de afdeeling Poerbolingo; vooral he-

den, nu na vier maanden droogte, het dikste hout der planten

de diameter van een dunnen j)ijpensteel heeft?

Ik heb een honderdvijftigtal stekken van de tweede snede,

de helft van 1 pink dikte, met moeite verzameld, de andere

helft van een halven pink dikte , op twee voet vierkant in een'

goeden tuingrond 4 duim diep geplant en met de meeste zorg

behandeld: De bovengroud was 1 voet diep omgespit en had

een maand opengelegen. Ofschoon van een lieining omringd,

zijn de planten tweemaal door de hevige winden en zware re-

gens omgevallen, zoodat ik ze moest opbinden. Na in de vijf-

de maand gesneden te zijn, gaven die van een halven pink dik-

te bijna dezelfde hoeveelheid verwstof als die der gouveruements-

aanplanting. In de achtste maand hadden deze planten door

twee maanden droogte zoo zeer geleden, dat ik er slechts 80

goede stekken van heb kunnen verzamelen. De hoeveelheid ver-

wstof van die van een pink dikte heb ik niet kunnen nagaan,

aan2:ezien ze alle uitgestorven waren.

Om deze reden doch ook om den meerderen arbeid, die

het inboeten ten gevolge zou hebben, ben ik huiverig, ouder de

bestaande omstandigheden het planten met een stek aan te ra-

den. De proeven, daarmede in het groot genomen, hebben geene

betere uitkomsten opgeleverd en men is daarvan teruggekomen.

De stekken maken in tegenovorstelling der indigo-zaden ho-

rizontale wortels en dringen zelden dieper dan 10 rijnl. duimen

in den grond. Zij vallen daarom gemakkelijker in losse gron-

den om en worden in deze 41/2 duim diep geplant. Bij gun-

sstige weersgesteldheid loopen zij tusschen de 10 en 14 dagen

uit en hebben bij de vijf maanden noodig om de eerste uïaal

te kunnen gesneden worden.

Omtrent het punt van rijpheid (daaronder verstaat men

wanneer de plant de meeste hoeveelheid verwstof bevat), gaat

men op den ouderdom, den bloei en eindelijk op het geheele
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voorkomen af (#mtrent genoemde kenteekenen , heb ik eenige

proeven, zooveel mogelijk onder dezelfde omstandighedi'ii , van

de eerste snede genomen, die ik liier laat volgen.

Datum.
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jaargetijde, de goten met water gevuld, en dit* water, door de

beddingen opgenomen, vernieuwd had, totdat zij geheel daarmede

doordrongen waren, zou men geene uitsterving te betreuren hebbeu

gehad en de grond had niet kunnen scheuren.

Regen en zonneschijn hebben de planten ter ontwikkeling

noodig en zij oefenen tijdens den bloeitijd eenen grooten doch

niet steeds gunstigen invloed op de hoeveelheid verwstof 'uit. De

kleurstof is in de plant aan gedurige vorming en ontleding on-

derhevig, en behoeft hiervoor lichtstralen en Avater, maar ook ter

ontwikkeling van de plant zijn beide noodzakelijk. Daarom is

het aan te raden op drooge gedraineerde gronden meer uit een

te planten, zoodat de lichtstralen naar binnen kunnen dringen.

Dat bij regen of droogte meer kleurstof ontleed dan gevormd

wordt, zal ik met eenige voorbeelden, zooveel mogelijk onder

gelijke omstandigheden genomen, ophelderen.
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worden. Waarom deze stof de oppervlakte der bladen niet

blaauw kleurt, kan men alleen verklaren door liet waarschijnlijk

meest voorkomen er van in de bladen.

Wanneer eenige bladen van eene bloeijende plant van 10

tot 16 uren in koud water getrokken hebben en de vloeistof

voorzigtigin een wit vat afgeheveld wordt, ziet men eerst na

eenige uren de blaauwstof op den bodem te voorschijn komen, ter-

wijl, wanneer een gedeelte dezer vloeistof van het eene in het andere

glas wordt overgegoten dit verschijnsel spoedig is waar te nemen.

Gedesoxydeerde indigo kleurt aan den dampkring oogenblikke-

lijk weder blaauw, en men kan hieruit welligt afleiden, dat

de kleurstof in de bladen zich in blaasjes moet bevinden, die

door het zwellen dezer, door opname van water naar buiten ge-

perst, door wrijving, kloppen of eene andere mechanische wer-

king verbrijzeld worden, zoodat de witte kleurstof door aanra-

king met de zuurstof van den dampkring blaauw gekleurd wordt.

De blaadjes van jeugdige planten bevatten reeds verwstof.

Deze neemt toe naarmate zij haren vollen bloei naderen.

Bij eene bloeijende aanplanting ziet men hetzelfde, doch het

houtige en groene deel der plant bevat geene kleurstof.

Proc.

Indigo.

De kleinste blaadjes van 2 maanden oude planten. 0.0 i

De grootste // /' // rr . . 0.10

De kleinste blaadjes van volwassene planten. . . 0.07

De grootste // // // // . . 0.2G

Wij hebben gezien, dat de eerste snede van 5 maanden oude

planten werd genomen. Die der tweede en derde sneden hebben

slechts drie maanden noodig, om op nieuw haren vollen bloei

te bereiken. Op vruchtbare gronden kan men van dezelfde plant

tot zeven sneden verkrijgen, doch in gelijke reden vermindert

de kleurstof. Wegens de uitputting der gronden en het verlies

aan deze voor den Javaan, heeft dit thans opgehouden te bestaan

en worden slechts drie sneden genomen.

Hoe eene plant zich naar hare behandeling kan eigenen, heb

ik bij de stek-indigo waargenomen. Ik liet een gedeelte der
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kleine aanplanting, waarvan ik zoo even gesproken heb, met de

vijfde maand niet snijden en zag na eenige dagen de bladen

geel worden en afvallen. Zestien dagen later kwamen weder

uieuwe loten en daarna bladen te voorschijn. Na negen maan-

den had hetzelfde plaats en wij zien de meening van velen hier

bevestigd, dat de planten, even als de dieren, door eene andere

behandeling of voedsel kunnen gedwongen worden eene andere

rigting of inwendig zamenstel aan te nemen.

De hoeveelheid bladen en hout van de drie sneden loopen zeer uit-

een. Gedurende langen tijd op eene fabriek proeven nemende,

was ik in de gelegenheid, dagelijks een gedeelte der bladen

af te plukken, een paar uur voor het daauw- en regenwater in

de schaduw te laten droogen en af te wegen. Ik had toen daar-

mede het produktief vermogen der verschillende sneden in het

oog, doch kon later zeer nabij bepalen in hoever de indigo-

kuituur nadeelig op die der padi werkt.

Van 64 proeven laat ik hier eenige volgen. Yan elk dier

proeven is het gemiddelde van twee wegingen genomen.

Namen der dessa's.
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te verkrijgen, 'langt van den aard der gronden, bare goede be-

werking en do meteorologische gesteldheid des dampkriugs af.

Zoo verkree;;' ik te Poerbolingo in de maanden November en

December 1853 na twee en drie maanden droogte, per bouw:
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In de afdecling Banjoemas heb ik op een' stok, onder den

te snijdea tak geliouden, zien kappen, wat de voorkeur verdient,

omdat beide genoemde bezwaren op deze wijze bijna geheel

overwonnen worden. Doch het snijden zal ligter vallen en nog

meer het doel naderen, wanneer de stokken lang genoeg zijn,

dat zij met het eene einde op den grond knnnen steunen en

het andere op de hand van den snijder.

Hei FahiJcaat.

De bladen der planten van de Indigofera bevatten een

ligchaam in den vorm van indigowit, hetwelk in water, alkohol

en ether oplosbaar is en door middel van deze uit de bladen

kan getrokken worden. Deze stof , in water opgelost, wordt door

opname van zuurstof blaauw gekleurd en in Avater onoplosbaar.

Tan daar dat men algemeen daarvoor Avater gebruikt, doch de

temperatuur van dit water oefent eeii' grooten invloed op de

spoedige uittrekking der hoeveelheid kleurstof uit.

Het mag verwonderen, dat het verzamelen dier kleurstof

zoo weinig de aandacht van deskundigen heeft getrokken en in

het algemeen Aveinig pogingen zijn aangewend om de meeste hoe-

veelheid kleurstof te verzamelen en dat eene onzekere methode bij-

na overal wordt opgevolgd.

De Egyptenaren trekken door middel van warm water de

kleurstof uit d^ bladen der kleine indigo-tuinen, nabij hun-

ne Avoningen gelegen Zij gebruiken daarvoor aarden potten,

]net indigobladen gevuld, en laten deze gedurende twee uren

met Avarm water trekken. De indigo is zeer fraai en van eeueu

hoogen prijs.

Jn Bengalen heeft Roxbürgh zich met een indigo-onder-

zoek onledig gehouden en als de beste Avijze voorgesteld de

bladen met Avater te koken. Hij liet eene fabriek met bat-

terijen van acht koperen ketels bouwen, in deze de bladen mefc

Avater eenige uren koken en daarna de opgeloste kleurstof door

klopping afzonderen.

De eerste methode is in het groot niet van toepassing, de
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tweede kostbaar eu aan wisselvalligheden onderhevig en de daar-

door verkregene indigo in den handel niet zeer gewild. Eoxburgh

beweert dat de meerdere hoeveelheid, op deze wijze verkregen,

de kosten en zorgen dubbel beloont.

In de meeste landen wordt de indigo even als die van Java

verzameld.

Men trekt de bladen in steenen gemetselde bakken met koud

water en heeft deze bewerking den naam van gisting (fermenta-

tie) gegeven.

Ik heb een aaiital dagen de temperatuur in den bak op ver-

schillende tijden gedurende de bewerking waargenomen, onopge-

merkt dat deze eene koude trekking is, terwijl, wanneer de gis-

ting invalt, het vocht van de bladen moet verwijderd worden.
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De temperatuur blijft op den bodein, bij eeue geringe afwij-

king, standvastig. Bij de laatste periode der trekking heeft er

ontleding (gisting) plaats; dat bewijzen de gasbellen die om-

hoog stijgen en zich aan de oppervlakte vertoonen alsmede de

eigenaardige geur. De temperatuur neemt dan toe en stijgt bin-

nen het uur van 38° tot 34° C. Dergelijke warmtevermeer-

dering, op den bodera des baks waargenomen, bewijst, dat de ont-

leding ten nadeele der kleurstof heeft gewerkt.

De gisting heeft haren oorsprong in de organische zelfstan-

digheden zoo als planteneiwit , lijm enz., die met de kleurstof

uit het houtige deel en de bladen door het water worden uit-

getrokken. Deze ligchamen gaan, vooral door de in den bak

dringende zonnestralen geholpen, tot gisting over, en zoo deze

ontleed zijn, gaat de ontleding op de kleurstof over.

De meeste fabrikanten weten zeer goed, wanneer de gisting

invalt en zij het vocht nioeten aftappen. Zij gebruiken vele

middelen om dit punt nabij te bepalen, en kunnen, ervaren zijnde,

op /het voorkomen, de kleur en den sjnaak van het vocht, vrij

zeker het geschikste oogenblik ter verwijdering van het vocht

nagaan. Niet altijd nemen zij de vereischte voorzorgen in acht,

en het is der onverschilligheid , den Javaan eigen
,
gedeeltelijk te

wijten, dat de handel zoo vele letters aan de java- indigo ge-

o-even heeft, en haar prijs van f 1,50 tot f 6 het pond

verschilt.

Alle bekende middelen heb ik beproefd en getracht door het

bepalen van het soortelijk gewigt van het vocht een vast punt

te kunnen aangeven. Doch uit den aard der bewerking zel-

ve lif^t dit buiten ons bereik. Nadat de bladen een aantal

uren getrokken zijn, kan de kennis der gasbellen, vanden bo-

dem des baks opstijgende, het meest nabij komend oogenblik

van aftapping bepalen. De gasbellen, aan de oppervlakte van

het vocht gedurende de eerste periode der trekking waar te ne-

men, zijn luchtbellen, die de bladen verlaten. Zij zijn kleur-

loos en breken spoedig. Bij den aanvang der laatste periode

stijgen kleine zamengedrongen gasbellen omhoog, die allengs

grooter worden, veel vuldigcr te voorscliijn komen en een smaragd-
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geklciu'd vocht met zicli voeren, dat na ecnigc sekondcn aan

de oppervlakte een' purperen metaalgbiis verspreidt. Ilct snel

achtereen volgend opstijgen van dergelijke gasbellen is eeii

kenteekeu, dat de verwstof mede ontleed wordt eu deze ontle-

ding nadeelig op de hoedanigheid der kleurstof heeft ingewerkt-

Ieder fabrikant kent den nadeeligen invloed dezer gisting en

zal aan de kleur van het fabrikaat kunnen herkennen, hoe lang

deze heeft aangehouden. Hoe langer de indigo aan dergelijke

inwerking is blootgesteld, hoe doffer en meer naar het zwarte

hellend ook zijne kleur zijn zal, terwijl de indigo zelf ontaardt

in een broos, hard, zwaar en zwart ligchaam, dat veel met

' sommige steenkoolsoorten overeenkomt.

Nadat de bladen de eerste trekking ondergaan hebben, stij-

gen er spoedig meer en meer gasbellen in korten tijd ondioog,

terwijl de temperatnur toeneemt.

Tot een zeker punt van ontleding gekomen, nemen deze we-

derom af, tot dat nu en dan slechts een enkele gasbel zicli ver-

toont en het vocht tot rust schijnt te komen. Na twee of meer

uren, naar de weersgesteldheid, komen er weder gasbellen te

voorschijn, die sneller en menigvuldiger dan bij de eerste gis-

ting omhoog stijgen, totdat de geheele inhoud van den bak

in beweging -geraakt. Deze bewerking noemt men de dubbele

gisting (fermentatie).

Wanneer de fabrikant, om welke reden ook, de trekking Ie

lang heeft doen aaulioudcn , zoodat do slechte kleurstof hem on-

aangenaamheden zon bezorgen, kan hij, wanneer de gasbellen

der zoogenaamde dubbele gisting te voorschijn komen, op een

zeker oogenblik den bak aftappende, de pap van dezen indigo

met zuiver water koken en afschuimen, zoo doende het verlies

gedeeltelijk herstellen, en eene redelijk goede indigo-soort ver-

krijgen.

Op deze volgen eene derde en vierde gisting met kortere

tusschenperioden , die weinig indigo-blaauw, doch een zwart

ligchaam geven.

Deze dubbele gistiiig laat zich welligt aldus verklaren. Zoo als

ik zeide, neemt liet water buiten de kleurstof nog planteulijm,

VUL 27
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eiwit, extraktit f^toffen enz. uit de bladen op, en zullen laatst-

genoemde ligcliaraen eerst ontleed worden, later ontledend op de

kleurstof Averken, onder vorming van een ander ligchaam, dat

insgelijks door opname van zuurstof in water onoplosbaar en

zwart wordt. De temperatuur zal dan toegenomen zijn en

is onder deze ontleding van 28*^ tot 34° C. gestegen. De ont-

ledende inwerking dezer stoffen op de kleurstof 7ieemt af naar-

mate zij in hoeveelheid verminderen, tot dat wederom een nieuwe

voorraad dezer stoffen uit de bladen en het houtige deel der

planten is opgelost en de dubbele gisting invalt. Waarschijnlijk

zijn de stoften , die het ligchaam vormde, dat aan den dampkring

zwart gekleurd wordt, zeer onzamenhangend , en worden zij

door de ontledende werking der tweede gisting weder ontleed,

doch ook spoedig wederom gevormd , daar de fabrikant hier een

oogenblik heeft waar te nemen, dat zeer moeijelijk te bepalen is,

zoodat het fabrikaat van deze dubbele gisting veelal mislukt.

De bladen van eene overrijpe aanplanting bezitten eene groo-

tere hoeveelheid dezer ontledende stoffen, en gaan, met wa-

ter getrokken, spoediger tot gisting (1) over, zoodat de trekking

van deze korter zal moeten aanhouden.

Dat de gisting nadeelig op de kleurstof werkt , en dat de bewer-

king, op Java gevolgd
,
geene gisting maar eene koude trekking

der bladen met water is, meen ik te hebben bewezen.

Niet al de kleurstof wordt, vóór dat de gisting invalt, uit de

bladen getrokken, hetgeen ik hier met een paar voorbeelden zal

ophelderen.

Ie Troef.

Gewigt der bos-
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2e Froef,

Gewigt der bos-
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Het vullen met bladen in deze bakken is zeer verschillend

en kan een groot verlies aan kleurstof ten gevolge- hebben,

Avanneer, bij eene grootc en gelijktijdig rijpe aanplanting, de

bladen van deze te spoedig moeten verwerkt, en de bakken

uiet geweld vol geperst worden , zoodat na de trekking een

groot gedeelte der bladen droog is gebleven.

Ik zal dit met eenige voorbeelden ophelderen.

Welke
snede.

Arast.'ïê.

bladen.

A erkre-

gen indi-

go amst.

Proc.

indigo.

4. Juli] Soemogedeh.

5.
"

//

6.

7.

25.

26.

27.

28.

29.

April Baudjaranjar.

3
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dat tic kloppiiig ]ia den oiiderganr^ der zon zal moeten plaats heb-

beu en tot verlies aanleiding geveji. Op de bladen worden bam-

boezen nevens elkander gelegd, en op deze twee of meer dwars-

balken, welke door middel van andere, aan de wanden van den

bak bevestigde balken, worden gedrukt. Wanneer deze dienen om

de bladen beneden de oppervlakte van liet water te houden,

is deze verrigting aan te raden, doch in geen geval zoo zij

moet dienen om de bladen te persen.

De beschrijving en behandeling der op Java gebruikelijke

methode, om de kleurstof uit de bladen te trekken, hiermede

afgeloopen zijnde, zal het, alvorens de verdere bewerkingen te

beschrijven, die de indigo moet ondergaan, welligt dienstig zijn

eeue audere methode mede te deelen, die door mij werd uitge-

vonden, en door proeven beAvezen, onder zekere omstandigheden

van toepassing te zijn.

Zoo als ik vroeger mededeelde, trokken de Egyptenaren de

bladen met warm water. Dr. Rüxburgi-i in Bengalen liet ze

met water koken. Beide methoden waren voor Java niet van

toepassing doch bragten mij op het denkbeeld, dat door stoom

verhit water de moeijelijkheden en kosten, aan beide eerste

methoden verbonden , zou kunnen overwinnen. Door eeue lang-

zame stijging, van warmte zullen, nu wij weten dat koud wateren

geene gisting de bladen uittrekt, deze meer, even als de thee-

bladen, uitgetrokken worden, terwijl bij het stijgen dezer warmte

het eiwit stolt en de gisting niet mogelijk M'ordt. Ik heb op-

gemerkt, dat eeue trekking van 1 uur, bij eene temperatuur

van 70° C. voldoende was, om al de kleurstof uit de bladen

te verzamelen.

Om dit zoo naauwkeurig mogelijk te bepalen, had ik een'

eenvoudige!! toestel, bestaande uit eene glazen retort met eeue daar-

aan verbondene regthoekig gebogene glazen buis, zamengesteld.

Deze retort, met water gevuld, door eene alkoholvlam verhit,

diende door middel van den opstijgenden stoom, om de bladen met

water in een glas te verhitten. Met dezen toestel bragt ik de

temperatuur van het water en de bladen binnen het uur op

70° C, terwijl langzamerhand gedurende de verwarming het vocht
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eeue smaragdgroene kleur aannam en de bladen liunne oor-

spronkelijke groene kleur verloren. Door een' doek werdeu deze

van het vocht gescheiden , met warm water afgespoeld en het vocht

eenige malen van het eene in het andere glas overgegoten , tot-

dat al het indigowit in indigoblaauw veranderd was; waarna de

kleurstof op twee gelijke filtra opgevangen, met kokend water

uitgespoeld en op 100^ C. werd gedroogd en gewogen.

Om het verschil tusschen deze en de gewone wijze met zekerheid

te bepalen, begaf ik mij des morgens vroegtijdig naar den indigo-

tuin, waar de planten, voor dien dag te verwerken, gesneden werden.

Nadat deze bewerking afgeloopen was, werd het gesnedene

stuk opgemeten, de bladen met het houtige deel aan de fa-

briek gewogen, in den trekbak gelegd en op de gewone wijze

afgewerkt. Een afgewogen gedeelte dezer bladen werd op de

bovengemelde stoorawijze behandeld.

Tan 12 proeven, aldus genomen, zal ik hier eenige mededeelen.

Ie proef. De bladen van 103.506 grm. snede gaven met

3/4 ned. kan water gestoomd

0,2974 grm. indigo;

dus 0.22%

De 3.033 ned. pond snede gaven, op de gewone wijze door

den fabrikant verwerkt

2.73 ned. pond indigo;

dus 0.09%
2e 'proef. De bladen van 953.064< grm. snede gaven met 11/2

ned. kan water gestoomd

2.221 grm indigo;

dus 0.23%

De 4.068 ned. pond snede gaven, op de gewone wijze

door den fabrikant verwerkt:

4.464 ned. pond indigo;

dus 0.1 l7o
3e 'proef De bladen van 182.926 grm. snede gaven, met 1

ned. kan water gestoomd:

0.398 grm. indigo;

dus 0.227^.
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De 2.675 ned. pond snede gaven, op de gewone wijze door

den fabrikant verwerkt:

3.515 ned. pond indigo;

dus 0.13%.

At^ proef. De bladen van 113.596 grm. snede gaven, met

een ned. kan water gestoomd

:

0.*272 grm. indigo;

dus 0.247^

De 2.607 ned. pond snede gaven, op de gewone wijze

door den fabrikant verw^erkt:

3.284 ned. pond indigo;

dus 0.12%
Deze proeven, met elkander vergeleken, geven een verlies in

procenten van:

Stoom-indigo.
Indigo op de

gewone wijze.

Verlies volgens Inatsl-

genüemde iii jiroc.

1 proef.

2

3

4 //

0.22

0.23

0.22

0.24

0.09

cr.11

0.13

0.12

144
109
70

100

Beide proeven werden in de maand December genomen, ter-

wijl de aanplantingen door langdurige droogte veel geleden

hadden en om deze reden twee maanden ouder, dan onder aunstitre

omstandigheden het geval zoude geweest zijn, werden gesneden;

van daar de geringe hoeveelheid indigo, door den fabrikant ver-

kregen; maar ook omdat oude bladen bij minder kleurstof,

meer planteneiwit, lijm enz. bevatten, welke eene voegzame trek-

king onmogelijk maken, en minstens deze inet een uur doen

verkorten, zoodat eene belangrijke hoeveelheid kleurstof in de

bladen terug blijft. Daarentegen werden de stoomproeven , zon-

der merkbaar verlies, met zorg genomen, en, daar er geene

vrees voor gisting bestond, al de kleurstof verzameld.

Deze proeven heb ik op eene grootere schaal herhaald , en wel

door , door middel van een' eenvoudigen destilleerketeJ, aan wiens
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helm eene regtlioekig gebogcne blikken pijp bevestigd was, die

op deu bodem van een daarneven geplaatst houten vat, 500 neder).

kan inhoudende, reikte, de bladen door stoom te verhitten.

Dit vat -werd met de geheele snede der indigobladen , en

een vierde minder M'ater, dan gewoonlijk gebruikt Avordt, gevuld,

en had in anderhalf uur eene temperatuur van 70° C. verkregen.

Na een kwart uur rust, om het zand en aarde, aan de bla-

den klevende, te laten bezinken , werd het vocht afgetapt en

op dezelfde wijze, als hier gebruikelijk is, afgewerkt.

Ter vergelijking van deze, met de gewone Avijze van Averken,

heb ik dezelfde voorzorgen als bij de proeA^en in het klein in

acht genomen , en met dezelfde bladen als de fabrikant gcAverkt.

Yan tien proeven verkreeg ik de volgende uitkomsten.

f-ö
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Procentsgewijzc deze resultaten vcrg-elijkciidc, dun volgt hieruit:
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kunnen bepalen, maar uit den aard der bewerking is liet te

verwachten, dat zij in grootere hoeveelheid in den stoomindigo dan

in dien, welke op de gewone wijze verkregen is, zullen worden

gevonden.

Het verzoek van den resident den heer Mr. H. C. vax der

WijcK, om te Kalibagor, waar de heer Bakneveld eene kleine

iudigo-fabriek en eenen kleinen stoomketel had , de proeven voort

te zetten, was van zeer veel belang voor de vermeerdering der

kennis van den stoomindigo en werd nog verhoogd, doordien

nabij deze de indigo-fabriek Bandjaranjar, welke zeer gunstige

resultaten gaf, gelegen was, waar ik de vergelijkende proeven

zou nemen.

De fabriek van den heer jÖAR^^EVEI.D werd, zoo veel moge-

lijk, door het aanmaken van een water- en kloprad en fornui-

zen , voor het nemen der proeven ingerigt. -

Het was te bejammeren dat de trekbak bij 81 D voeten op-

pervlakte slechts 2 voeten diepte had, en dat dit gebrek door omstan-

digheden niet was te verhelpen. Bij de eerste proef bleek reeds

,

dat er veel warmte verloren ging en zoowel om deze reden,

als wegens de kleinte des stoomketels, was ik genoodzaakt den

destilleerketel bij dezen te gebruiken. Beide ketels, te zamen 35

ned. kan water inhoudende, bragten den stoom door middel

van geleiders in den trekbak, terwijl een dezer gebogen op den

bodem lag, de andere in een der hoeken tot op dezen reikte.

Ik heb met deze kleine ketels, die eene zeer onregelmatige

warmte in den bak verspreidden, nooit het vocht tot op 70° C.

kunnen verwarmen, eu vond in de bovenste bladen, na uit-

getrokken te zijn, hier en daar nog kleurstof.

Het afgetrokken vocht werd geklopt door eene door een wa-

terrad bewogen as , waaraan latten en en aan dezen blikken en

bamboezen kokers gespijkerd waren.

De indigopap van de verschillende werkdagen, gestoomd of

gekookt, werd gezift, op de druiptafel en van daar naar den

persbak gebragt. .

Om de grootte van den persbak, heb ik de pap der vijf

eerste en 4 laatste werkdagen bewaard en bij elkander geperst.
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De uitkomsten in de fabriek Bandjaranjar werden, terwijl

men bezig was aan de fabriek Kaliebagor de genoemde ver-

anderingen te maken , nagegaan.

Zij waren van twee werkdagen (25 en 26 April) de vol-

gende :

Ie proef. Yan 5.194 ned. pond snede op de gewone wijze

door den fabrikant verkregen

:

9.75 ned. pond indigo;

dus 0.18%.

2e proef. Van 6.953 ned. pond snede op dezelfde wijze

verkregen

:

1413 ned. pond indigo;

dus 0.20%.« /o

Het gemiddelde tusschen deze proeven 0.19%.

Eerst 26 dagen later, den 21^ Mei, was de stoomfabriek

gereed en hadden de bladen van dezelfde aanplanting door

het aanhoudende drooge weder, gedurende het tijdsverloop veel

geleden en waren vele afgevallen. Ik verkreeg evenwel van

1,966 ned. pond snede, in water gedurende 2 uren met stoom

verhit

:

4.805 ned. pond indigo;

dus 0.25%,

waardoor een voordeel van 32% verkregen werd boven den

op de gewone wijze bereiden indigo.

De tweede vergelijkende proeven, op den 1™, 3en en 4™ JuÜj

met bladen van denzelfden aanplant genomen, hadden onder

betere omstandigheden plaats.

Ie proef. Van 2.848 ned. pond snede verkreeg de fabri-

kant op de gewone \\njze:

6.695 ned. pond indigo;

dus 0.23 %.
2e proef. Van 2,936 ned. pond snede, op dezelfde wijze

verkres-en

:

6.739 ned. pond indigo;

dus 0:22%.

Op de stoomfabriek verkreeg ik van 1.724 ned. pond snede:
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C.09 ned. pond indigo;

dus 0.35%

Wat in procenten een verschil van 59 meer ten voordeele

van den door stoom bereiden indigo oplevert.

Het minder groote verschil tusschen de eerste stoomproef en

de gewone bewerking is geheel aan den minder gunstigen

toestand en mindere hoeveelheid bladen bij meer hout, bij.

deze proef gebruikt, toe te schrijven.

Het was te betreuren, dat ik uit gebrek aan rijpe aanplan-

tingen, bij deze fabriek gelegen, de proeven moest staken.

Zoo als ik vroeger mededeelde, was ik, door de kleinte des

trekbaks en de grootte van de pers, genoodzaakt, de pappen

van de 5 eerste en 4 laatste werkdagen verkregen, elk afzon-

derlijk bij een te persen. Deze pappen, niet geheel van aanhan-

f^ende or^-anische zelfstandio-heden ontdaan , ondergaan veranderinj^

door ontledhig (gisting) van stoften. De onaangename reuk, dien

zij alsdan verspreiden, is hiervoor een bewijs. Ik had de pap

van de eerste dagen gedurende een uur op een open vuur ge-

kookt, die der laatste dagen 2 uren gestoomd.

De geheel gestoomde indigo was het fraaiste van kleur; hieruit

waren, ofschoon niet genoegzaam, de bedoelde stoften verwijderd.

Bovendien waren de koekjes te spoedig gedroogd en ten nadeele

der kleurstof behandeld.

De proeven met drooge indigo-bladen 'genomen, zijn slechts

weinige, doch genoeg om daarover voor deze residentie eenig

oordeel te kunnen vellen.

Van dezelfde bladen, op de fabriek Poerbolingo verwerkt,

werd een gedeelte afgezonderd en in de schaduw gedroogd.

Dit drooti-en had 14 uren aan2;ehouden, toen de bladen door

zacht* kloppen van het houtige deel te scheiden waren.

De gedroogde bladen werden in eene houten kist verzameld,

en hadden na 14 da^en eenen loodglans verkregen.

(1) Wanneer van een^ zekeren tijd gestoomd gesproken wordt, ivordt daar-

meJe het oogenlilik , waarin de eerste stoombellen iu liet door stoom te verhitten

vocht dringen, bedoeld.
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Op deze wijze gedroogd, heb ik met de bladen op versclülleii-

de tijdstippen drie proeven, en met bladen, met het houtige deel

gedroogd, op een bali-bali be-waard, 3 proeven genomen.

ïer vergelijking zal ik de hoeveelheid indigo uit dezelfde, doch

versche bladen, in de fabriek verkregen, lnerbi_i voegen.

De trekking geschiedde even , als die in de fabriek met koud water.
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Gedureude het werken met drooge bladen kwam bij mij het

denkbeeld op, dat welligt het verzenden van drooge bladen

naar Europa groot voordeel kon aanbieden, en wel omdat de

kleur in de bladen voorkomt, zoo als die tot het verwen wordt

gebezigd. De groote . kosten om den indigo in dien toestand

te brengen , zoijden dan vervallen , terwijl het gouvernement van

een lastig fabrikaat bevrijd bleef.

Ik heb daartoe gedroogde bladen, sinds drie maanden ge-

kuipt, aan eene uittrekking, met betrekkelijk weinig water, on-

derworpen, na twee m-en het vocht van de bladen afge-

zonderd en in eene goed geslotene flesch met kalk ge-

mengd 24 uren laten trekken, daarna door het bovenstaande

heldere vocht met water uitgekookt katoen gehaald. Ik heb

deze doorhaling drie maal moeten herhalen, alvorens het ka-

toen donker-blaauw gekleurd was.

Het is slechts eene mededeeling van het begin der proeven

en veel nog zal moeten bewezen worden, alvorens tot de uit-

voering zal kunnen worden overgegaan. Wanneer het mij ver-

gund wordt dit werk voort te zetten, zal ik mij daarmede

gaarne belasten.

De tweede bewerking, van alle bekende wijzen, is het klop-

pen: het in beweging brengen van het vocht, om des te spoe-

dio-er door opname van zuurstof uit den damkring het indigowit

in blaauw te veranderen en in water onoplosbaar te maken.

Het ü-eschiedt in iets lager dan de trekbak gelegene gemet-

selde bakken, door middel van houten spaden door menschen

of door werktuigen met water bewogen.

Onder het kloppen ziet men het vocht spoedig veranderen

en onder schuimen eene fraaije blaauwe kleur aannemen. Op

dit tijdstip heeft zich het grein (zoo als men het noemt) ge-

vormd, dat is: heeft de indigo zich afgecheiden en verschijnt

in den vorm van eenparig verspreide molekulen, welke zich

daarna vereenigen, ophoopen, meer zamenhang verkrijgen en

uit het vocht zich trachten af te zetten.

Bij deze bewerking kan de fabrikant, bij eenige zorg, het

einde der klopphig zeer juist bepalen. Wanneer namelijk uit een
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gedeelte van het vocht op een wit aarden bord , het grein zich

in zamenliangende massen afzet en de randen van het vocht

helder roodachtig tegen het bord doorschijnen , is de klopping

volbragt.

Ook bij deze bewerking kunnen verliezen geleden worden.

De fabrikant kan te kort of te lang laten kloppen. Wanneer

te kort geklopt wordt, zal het bovenstaande vocht niet geoxy-

deerde verwdeelen bevatten, Houdt de klopping te lang aan

en is de indigo te fijn verdeeld, dan zal deze niet binnen den tijd

van rust geheel kunnen bezinken en nog verwdeelen in het

vocht blijven zweven, welke met dit vocht tijdens de aftapping

worden medegevoerd.

Het lijdt geen twijfel of beide gevallen gebeuren op Java

dikwerf. Ik ben in de gelegenheid geweest dit op te merken

en zal een paar gevallen mededeelen.

Te kort geklopt. Bij het openen des baks uit elk spongat een

ned. kan van het vocht genomen, op nieuw geklopt, de indigo

op een filtrum verzameld en verkregen:

1 spongat 0.019 grm. indigo van 1 ned. kan.

2/ ft 0.018 // // // // // //

3 // 0.019 // // // // // //

4 /' 0.019 // // // // // //

u 0.021

te zamen 0.096 grm. indigo, dus 0.019.

'De hoeveelheid vocht naar den inhoud des baks en de hoo^-teO

van het vocht daarin berekend, was 6800 ned. kannen, en gaf

naar deze berekening een verlies van 0.235 ned. pond indigo.

Van het te lang kloppen was het verlies nog grooter en

verkreeg ik van deze proef, op dezelfde wijze als de vorige

genomen

:

] spongat 0.005 grm. indigo van 1 ned. kan.

2
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De hoeveelheid vocht in dezeu bak was 112.000 ued. kau-

nen. liet verlies, naar deze hoeveelheid berekend bedroeg

0.3853 ned, pond indigo.

Beide verliezen kan men gedeeltelijk voorkomen, door, nadat

de Idopping afgeloopen is , op fabrieken waar goed water is , de

klopbakken daarmede te laten vol loopen

Bij te korte klopping zal de zuurstof, in het water opgelost,

de niet gekleurde verwstof oxyderen, bij te lang kloppen, deze

hoeveelheid water, liet voclit, waarin ook lijm is opgelost, aan-

zienlijk verdunnen, en het afzetten der zwevende deeltjes be-

vorderen, doch in beide gevallen is alleen om de groote ver-

dunning van het vocht deze toevoeging aan te raden.

Het kloppen door middel van een rad, zoo als hier op Java

nog al geschiedt, geeft een even groot verlies als het te lang

kloppen door arbeiders. De stralen van het vocht vallen op

de as en andere houtwerken van het kloprad; de kleurstof

wordt hierdoor gedeeltelijk te fijn verdeeld, om, binnen den

bepaalden tijd, te kunnen bezinken.

Naar mijne meening kunnen bij het aanwenden van een goed

ino-erio-t kloprad met goten in'stede van bamboezen kokers, geene

bezwaren ten nadeele der verwstof door deze bewerking bestaan,

en zij is ter besparing van handenarbeid bovendien aan te be-

velen.

Bij de opgegevene grootte van den trekbak is 25 rijnl. voe-

ten lengte, bij 15 voet diepte, een geschikte inhoud voor een

klopbak, waarin het vocht door menschenhanden moet bewo-

gen worden, terwijl de helling des bodems zeer gering moet

zijn, zoodat het onderste spongat slechts 1 duim boven de op-

pervlakte van den bodem komt.

Door den zamenhang der verwdeeltjes kan op deze wijze

bijna al. het vocht uit den bak verwijderd worden, en alzoo de

verwijdering van het vocht door middel van eene druiptafel

onnoodig worden gemaakt.

Op vele fabrieken wordt de dunne pap, na door een linnen

zak geloopcu te hebben, uit den klopbak, alvorens gekookt te
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worden , op eene clruiptafel gebragt , en door middel van lin-

nen liet vocht van den indigo afgescheiden.

Deze bewerking is zeer aan te raden. Hoe meer men den

indigo van de oplosbare aanhangende stoffen kan zuiveren, des

te fraaijer wordt hare kleur en stijgt hare waarde.

Men meent in kleine bezinkbakken de pap te kunnen reini-

gen door haar met koud Vv'ater te roeren. Het is een zeer gebrek-

kig middel, dat met verlies van tijd en kleurstof gepaard gaat,

terwijl deze onzuiverheden zoodanig aan den indigo hangen , dat

eene koking van eenige uren met zuiver water noodig is om deze

stoffen te verwijderen.

Van de druiptafel komende, wordt de dikke indigopap, in

ijzeren ingemetselde fornuizen, met zuiver water gekookt.

De fabrikant kent tv/ee wijzen van koken, welke hij noemt

te oud of te jong gekookt. Ouder de eerstgemelde uitdrukking

verstaat hij, dat de indigo onder het koken tweemaal moet op-

komen (opborrelen), onder de laatstgenoemde, dat, zoodra de

koking aanvangt, het vuur verwijderd wordt.

Het koken dient om het lijm en de extraktiefstoffen oplosbaar te

maken en het eiwit te doen stollen. Om laatstgenoemde reden

dient men zoo lang te laten koken, totdat er geen blijvend

schuim meer aan de oppervlakte komt.

Gekookt zijnde filtreert men door fijn katoen, ter afscheiding

van het gestolde eiwit, in de tweede druiptafel.

Op 'de fabriek Bandjaranjer loopt de schoorsteen onder de

druiptafel en verhit deze. Dit kan niet anders dan de af-

scheiding \"lVa liet lijm bevorderen en is daarom zeer aan te

bevelen.

Van de druiptafel wordt de dikke pap, na gelijk verdeeld te

zijn , tusscheu linnen in de pers gelegd. Eene ongelijke verdee-

ling van de pap heeft een' nadeeligen invloed op den inhoud

der koekjes, terwijl het noodig is de pers, aldus met de pap

gevuld, eenigen tijd open te laten, om aan de luchtbellen

gelegenheid tot ontsnapping te geven.

De pap wordt nu door langzame drukking van het overvloe-

dige water bevrijd, en wanneer het zacht drukken met den

Vni.
. 28
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vinger op deze geene afwijking veroorzaakt, tot koekjes ge-

sneden.

Het spreekt van zelf, dat ziiidelijklieid in eene indigofa-

briek een groot vereisclite is , en dat, wanneer de verscliillende bak-

ken na elke bewerking niet zorgvuldig worden sclioon gemaakt,

de rottende zelfstandiglieden , aan deze klevende, de daaropvol-

gende bewerking zeer benadeelen.

Nadat de koekjes gesneden zijn, worden zi^j op houten rek-

ken in een afzonderlijk gebouw gedroogd.

Bij deze drooging ondergaan zij nog eene bewerking. Bin-

nen weinige dagen vertoouen zich schimmelplantjes aan de op-

pervlakte der koekjes, die, afgewrevcn, op nieuw te voorschijn

komen, totdat zich van buiten eene korst gevormd heeft, die

het naar buiten dringen der vochtdeelen belet.

Deze plantjes ontstaan door het naar buiten treden en de

ontbinding van het lijm en der extraktiefstoffen , die den indigo

nog niet verlaten hebben.

Deze langzame uitzweeting der aanhangende stofï'en is van

veel invloed (vooral wanneer de indigo slecht gereinigd ' is) op

de hoedanigheid der verwstof.

In Beugalen heeft men tusschen wollen dekens of in kisten,

met glasruiten gedekt, de uitzweeting der koekjes trachten te

bevorderen en op die wijze alle rottende zelfstandiglieden verwij-

derd. Daarbij heeft men de overtuiging gekregen, dat deze be-

werkinsc de moeite en kosten goed beloont.

Hoe beter deze stoften verwijderd worden, des te lichter en

fraaijcr van kleur wordt de indigo.

Ik heb in een paar soorten van 8 en Vl'^/^ dezer stoffen

aangetroficn, en raad aan, ze zoo veel mogelijk te laten uit-

zweeten, en niet door eene spoedige drooging in de zonnestra-

len, welke eene korst aan de oppervlakte der koekjes doet

ontstaan, de uitzweeting tegen te gaan.

Wainieer nog eenige luchtbellen zicli in de koekjes bevinden,

worden, zoo als vroeger gezegd is, aldaar scliimmelplantjes ge-

vormd en zij worden windbrcukig.

Windbreuken ontstaan, wanneer men aan de luchtbellen in den
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pei'sbak tiissclien de pap aanwezig, geeiie gelegenheid fcot ont-

snapping geeft. Hierop kan niet genoeg gelet worden. Ook

door te spoedige drooging in de zonnestralen kunnen windbreu-

kcu ontstaan. De koekjes bersten alsdan, door de barsten dringt de

daiupkriugslucht naar binnen eil er ontstaan schimmelplantjes.

Het water is mede van grooten invloed op de hoedanigheid

en prijs van den indigo.

Het water van sommige fabrieken, van sawahs komende, is

met klei en organische zelfstandigheden bezwangerd, zoodat vele

indigosoorten met eene hoeveelheid van 5 tot 36 procent aar-

de en zand verontreinigd zijn. De indigo is zwaar, heeft na-

tuurlijk minder prijs, terwijl het gouvernement aan de bevol-

king voor het fabrikaat een aantal ponden klei en zan d betaalt

behalve no:»" dat er een slecht voorbeeld ge sneven vv-ordt aan do,

in de nabijheid gelegen fabrieken , waar goed water is.

Plet is bekend, dat men wel eens klei onder de indigopap

mengde, om eene hoogere betaling te erlangen, daar de betaling

van het fabriekaat per pond geschiedt. Deze gevallen doen zich

thans echter niet meer voor.

In de fabriek Blatter maakte men vroeger indigo met 2i)

tot 31 procent zand, en thans, met hetzelfde water, met 6

tot 8 procent.

Deze verbetering moet alleen aan de meerdere werkzaanheid

van den tegenwoordigen opziener toegeschreven worden.

Waar het water van sawahs tot het uittrekken van indi-

go moet gebezigd worden, en in het algemeen, waar het veel

minerale bestanddeelen bevat, zullen groote bezinkbakken, met

steenen gevulde duikers aan de monding, de hoeveelheid zand

met een aantal procenten verminderen en tot 1 ;\ 2 terug bren

gen. Om dergelijk water geheel te zuiveren, zou men de

kostbare venetiaansche filtreerbakken moeten aanwenden.

Het is niet genoeg bezinkbakken aan te maken en naar

willekeur van het zich daarin bevindende water gebruik te

maken. Men moet ook eenige voorzorgen in acht nemcji, die

op plaatsen, waar de bakken aanwezig zijn, veronachtzaamd

wordeji.
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De bak met waier heeft minstens 24< uren rust noodig. Deze

rust is niet voldoende om de klei geheel tot op den bodem te laten

bezinken , doch daar de bezinkbak viermaal meer water moet

bevatten dan dagelijks voor de trekking vereisclit wordt, is het

bovenstaande zuiver te noemen, en kunnen bij langzame af-

tapping de onderste lagen, nog met klei bezwangerd, geen

nadeel doen.

Maar deze verontreinigt het fabriekaat en doet het nut van

den bezinkbak geheel vervallen , wanneer gedurende den be-

zinktijd dit water tot andere einden, tot wasschen, koken,

baden, enz. wordt gebezigd, of wanneer de aangebragte deuren

slecht sluiten of aan de monding open blijven, zoodat, door

de voortdurende beweging, de fijne kleideeltjes zwevende blijven

en den indigo zullen verontreinigen. Bovendien moet de be-

zinkbak eenmaal in de maand worden schoongemaakt, en, tot

andere einden gebezigd wordende, liever een gedeelte van het

water worden afgezonderd.

De duiker met steenen gevuld dient tot terughouding der

grovere onreinheden.

Indigosoorten.

De lieer Schlumbeuger zegt, dat de indigosoortcn, die in den

handel voorkomen, zoo verschillend in het kleurend vermogen zijn,

dat het noodzakelijk is, haar gehalte aan kleurstof te onderzoeken.

Des te noodzakelijker is dit, wanneer de makelaars, die zich

met de sortering en den verkoop van den indigo bezighouden,

slechts onzekere en veelal zeer bedriegelijke middelen kennen,

om de verschillende soorten te onderscheiden, daar zij die naar

haar uiterlijk aanzien, de kleur, op het gevoel of naar den

graad van liard- of vastheid, beoordeelen. Zoo bestaan er tus-

schen de indigo-soorten , ten opzigte harcr wezenlijke waarde

en gehalte aan indigo-blnauw, verschillen van 54 procent. Niet

zelden treft men indigo- soorten aan, die tot 65 proc. armer

aan kleurstof zijn dan andere, en verschillen van 20 tot 15

proc. tusschen indigo-soorten, welke door de makelaars als van

gelijke kwaliteit gesorteerd zijn, komen dikwijls voor. Het is
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om die reden van groot belang voor de verwers, de wezenlijke

waarde van den indigo jnist te kunnen bepalen, zoowel om

den voordeeligsten koopprijs van eene zoo kostbare zelfstaiidig-

heid te beoordeelen als om de juistheid en den goeden uitslag

bij liet verwen.

Ik heb reeds medegedeeld, dat de indigo-soorten met eeiie

zekere hoeveelheid klei of zand kunnen verontreinigd worden;

maar behalve deze bevatten zij zekere hoeveelheden water, in-

digo-lijm, indigo-bruin en indigo-rood. De hoeveelheid der drie

laatstgenoemde bijprodukten schijnt met zekere omstandighe-

den, waarin de bladen zich vóór de uittrekking bevonden,

zamen te hangen.

Ik heb eenige soorten naar de bekende methode van Berze-

Lius ontleed en'deze verschillende ligchamen afgescheiden. Deze

methode schijnt hoogst eenvoudig, doch is in de uitvoering

moeijelijk en aan verlies onderhevig.

De fijn gewreven indigo wordt met verdund zwavelzuur ge-

trokken, dit laatste met krijt verzadigd en tot droogwordens

uitgedampt op een waterbad. Het indigo-lijm wordt vervolgens

in alkohol opgelost.

Deze alkoholische oplossing laat bij verdamping een gee

doorschijnend ligchaam achter, dat in water oplosbaar is.

Men trekt daarna den met zuur uitgetrokken' indigo warm

met potaschloog, Avelke het indigo-bruin oplost.

De donker zwart-bruine vloeistof laat zich uiterst moeijelijk

fdtrereu en bevat doorgaans eene kleine hoeveelheid indigoblaauw.

Men neutraliseert de potasch met azijnzuur, dampt het ge-

heel, als boven, uit, en verwijdert de azijnzure potasch door

middel van kokenden alkohol.

Het overblijvende zw^art-bruine ligchaam is indigo-bruin.

De met zuur en alkali behandelde indigo wordt met alkohol

gekookt. De alkoholische oplossing is donkerrood en laat bij

uitdamping een zwartbruin poeder, indigo-rood, achter.

De aldus gezuiverde indigo bevat nog zouten en klei , doch

kan door desoxydatie daarvan gezuiverd worden.

Ik heb de verliezen, door het aankleven van den indi^^o aan de
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filters overwonnen, door elke analyse met 50 grm. indigo, op

100° gedroogd, in te zetten, en het overblijvende slechts ge-

deeltelijk gebezigd na het op nieuw bij 100° gedroogd en af-

gewogen te hebben.

Zoo voortgaande had ik langer werk, docli daarbij redelijke

nitkomsten verkregen.

De geringe hoeveelheid blaauw bij het indigo-bruin is door

bezinking afgescheiden kunnen worden.

Ik laat hier de analysen van eeuige soorten volgen,

ludio-o van:
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van den indigo bedraagt. Sedert geruimen tijd hebben daarom

vele scheikundigen naar eene eenvoudige en weinig kostbare me-

thode gezocht, om het indigoblaauw te bepalen, en thans kan.

men vrij zeker zijne waarde met weinig kosten bepalen.

De heer Scht.umbeugei:, maakt sedert jaren van eene eeu-

voudi^e methode met voordeel o-ebruik.

Hij lost den indigo in rokend zwavelzuur op, verdunt deze

oplossing met water en voegt er eene oplossing van chloorkalk

bij , welk ligchaam de eigenschap bezit het iudigo-blaauw te

ontkleuren.

Wauneer men nu weet hoeveel chloorkalk zuiver indigoblaauw

ontkleurt, dan heeft men de basis, ter bepaling van de hoe-

veelheid blaauw in de verschillende soorten, door middel van

eene normale oplossing van chloorkalk in water.

Ik zal van zijne proeven, in 18-14 medegedeeld, eenige laten

volgen, die bewijzen, in hoever de java-indigo met dien van

andere landen kan Aved ij veren.
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In 1S51 heeft De,. Pennij eene nieuwe methode Ier bepaling

van het indigo-blaauw gevonden , en eene menigte soorten be-

paald.

Daar men uit deze proeven kan zien, dat, ofschoon sinds

1S44 de prijzen gedaald zijn, de hoedanigheid van den java-

indigo niet heeft verloren, maar nog steeds als de beste soort

aan te merken is , zal ik deze m.ededeelen.

Hij gebruikte insgelijks rokend zwavelzuur ter oplossing

van den indigo, voegde zeezoutzuur bij en ontkleurde het

blaauw met chroomzure potasch; daarbij bepaalde hij tevens de

hoeveelheid water" en zand van den indigo.
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De gemiddelde graad van deugdelijkheid eu de prijs tussclien

dcu javasclieu en bengaalschen indigo is hier:

Graad Prijs

Yan Java .... 5S0.3 . . . 6.190

// Bengalen . . . 490. o . . . 4.43

Een verscjiil van . . 8^',9 meer blaauw /'l.?/ per ned.

pond meer ten voordeele van den java-indigo.

Dk. Pennij heeft de namen, voor de verschillende soorten

bekend, hierbij niet opgegeven, zoodat men geene vergelijking

tusschen het uiterlijk voorkomen kan maken, en alleen naar

den prijs moet afgaan. Uit al die prijzen blijkt het, dat geene

soort van Bengalen met die van Java kan wedijveren.

Men ziet verder uit deze proeven, dat het gebruikte water in

Bengalen niet vrij van minerale bestanddeelen is , en als op Java

den indigo verontreinigt.

De gemiddelde hoeveelheid zand van beide soorten is:

Yan javaschen indigo 7.45 proc.

// bengaalschen // 17.90 //

Dus bevat de bengaalsche indigo 10.55 proc. zand en klei

meer dan de javasche soorten.

Dit is geene reden om de fabrieken op Java niet van bezink-

bakken te voorzien en het water te zuiveren.

De uitkomsten dezer proeven bewijzen, dat wij van de 100

pond indigo 7.5 pond zand en klei aan de europesche markt

brengen en dat voor deze 7.5 pond fabrikatie-kosten , vrachtloon

etc. zijn betaald.

Berekeiien wij hieruit dat van de 600.000 pond indigo jaar-

lijks 45.000 ponden zand en klei verzonden worden , dan zal het

verlies aan gemelde kosten minstens y 100.000 bedragen.

Deze kosten zullen ruim beloond worden wanneer bij derge-

lijke fabrieken met zorg beziukbakken worden aangemaakt.

De mogelijkheid indigo te leveren, die bijna vrij is van klei

en zand, is door den heer De Kock van Leeuwen bewezen.

Zijne verschillende soorten gaven gemiddeld 0.06 procent asch.

Eindelijk dient nog over het watergehalte der gemelde soor-

ten gesproken te worden.
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Wij bepalen ons bij die van bengaalsche en javaschc soorten en

zien dat eerstgemelde gemiddeld 5.1 o proc, laatsg-enoemde 6.17

proc, dus de javasclie soorten 1.15 proc. meer water inhouden.

Dat 5 proc. water reeds eene slechte drooging aanwijst, geeft

wederom de indigo van den heer De Kock vax Leeuwen aan,

die slechts 2.09 proc. daarvan bevat.

Ik heb in Pebruarij het watergehalte der koekjes, in Decem-

ber gemaakt, voor de afpakking bepaald en verkreeg de volgende

uitkomsten.

Nummer der koekjes.
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leerd, dat sommige in den liaiidcl voorkomende soorten vanjava-

indigo niet gesorteerd zijn en dezelfde kist indigo-soorten bevat,

welke tot 28 proc. in deugdelijkheid verschillen.

Wij moeten dit insgelijks aan gebrek aan sorteer-pakliuizen

toeschrijven.

Bij de afpakking in de fabrieken zelve, moet men, nit "-e-

brek aan eeue soort om de kist te vullen, wel mindere soorten

daarbij voegen.

Ik vermeen aangetoond te hebben, dat liet aanzienlijk verlies

aan indigo, door verbetering der gevolgde wijze van bereidino-

gedeeltelijk, door trekking der bladen door middel van stoom

geheel , kan voorkomen Avorden.

De trekking met koud water blijft altijd vrisselvallig, ter-

M'ijl de stoommetliode met den thermometer in de hand kan be-

paald worden. Aan deze methode mogen, daar zij no^- in hare

kindschheid is, gebreken kleven, en zij moge op Java voors-

hands niet worden ingevoerd, later zal zulks geschiede]! en de

kosten van de oprigting van grootc fabrieken met stoomwerk-

tuigen ruimschoots beloonen.

Wij kunnen het geheel in korte- woorden aldus zamenvatten.

Dat de ontaarding van den taroemkembang verlies aan verw-

stof ten gevolge heeft gehad; dat het opnieuw stekkoi der zaad-

planten van de indigofera tiuctoria en anil, de meest waarschiin-

lijke stamvaders van den taroemkembang, tot herstel aan te be-

velen- is.

Dat het planten met een stek vooreerst niet aan te raden is.

Dat de plant de meeste verwstof tijdens haren vollen bloei bezit.

Dat langdurige droogte en regens de verwstof omzetten.

Dat er een Averkelijk verschil in hoeveelheid kleurstof tus-

schen de drie sneden bestaat en dat die van de derde, in ver-

gelijking met die de beide eerste, groot te noemen is.

Dat de bekende wijze om verwstof uit de bladen te ver-

krijgen, geene gisting maar eene koude trekking is.

Dat de ontleding der kleurstof gedurende de trekking of

het verhes, tijdens de verdere bewerking geleden, aan de on-

verschilligheid der Javanen, als fabrikanten werkzaam, en het

gering europecsch toezigt, is toe te schrijven.
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Dat het aanbouwen van bezinkbakkcn, ter znivering van het

water, tot uittrehldng der bladen gebruikt, bij sommige fa-

brieken hoog noodzakelijk is.

Dat het vullen der trekbakken nnar zekeren maatstaf moet

geschieden, overeenkomende met de tlieorie der bewerking.

Dat het persen van te veel bladen in een bak een groot

verlies aan kleurstof veroorzaakt.

Dat het trekken der kleurstof uit drooge bladen voor deze

residentie niet aan te raden is.

Dat het verzenden .van drooge indigobladen naar Europa

waarschijnlijk groote voordeelen kan opleveren.

Dat warm water de meeste kleurstof uit de bladen trekt,

en deze bewerking het best en eenvoudigst door middel van

stoom geschiedt.

Dat de bladen, door middel van stoom uitgetrokken, van

25 tot 50 procent meer indigo opleveren.

Dat het verwvermogen der indigosoorten aanmerkelijk ver-

schilt en tot 540/0 kan stijgen.

Dat uit mijne analysen van verschillende indigosoorten blijkt

,

dat die van den heer De Kock van Leeuwen de beste is.

Dat uit de analysen van de Schlumberger en Pennij blijkt,

dat de java-indigo de beste is.

Dat uit gebrek aan droogruimte de java- indigo te veel wa-

ter bevat.

Dat dit gedeeltelijk is toe te schrijven aan gebrek aan sorteer-

pakhuizen; terwijl mede uit dat gebrek ecne slechte sortering

voortvloeit.

Mandiraclja, 9 Januarij 1855.



ZESDE BIJDEAGE

TOT DE KENNIS DER

ICHïHYOLOGISCHE FAUNA

A M B O I N A,
DOOR

Toen ik, thans drie jaren geleden, mijen eerste bijdrage tot

de kennis der Amboinsche vissclieu sclireef, vermoedde ik niet

dat ik in de gelegenheid zou gesteld worden achtereenvolgens

meerdere artikels (1) over dit onderwerp te leveren. Dank zij

der welwillendheid van den heer D. S. Hoedt, hebben de na-

sporingen naar van Amboina nog niet herwaarts gezondene vor-

men niet opgehouden en met de meeste belangeloosheid zijn die

nieuwe vormen ter mijner beschikking gesteld. Zoo ontving ik

in Eebruarij 1855 weder eene zeer rijke verzameling van Am-

boina, bestaande uit niet minder dan 150 vischsoorten, welker

namen hieronder volgen. Een paar jaren geleden wareu nog

geeue 60 soorten met voldoende zekerheid van Amboina bekend.

In mijn eerste bijdrage tot de kennis der vischfauna van Am-

boina bragt ik dat cijfer op 116, in de tweede op 153, in de

(1) Bijdrage tot de kennis der iclithyologische fauna van de MululcscLcn eilandeir

Visschen van Amboina en Ceram. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. III p. 329— 309.

Nieuwe Bijdrage tot de kennis der iclithyologische fauna van Amboina, ibid. III p.

545—568.

Derde Bijdrage tot de kennis der icbtliyologiscbe fauna van Amboina, ib. IV p.

91—130.

Vierde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fanna van Amboina, ib. V p.

317—353.

Vijfde Bijdrage tot de kennis der ichtlivologisclie fauna van Amboina, ib. Vip.

455—508.
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derde op 217, in de vierde op 298 en de vijfde op 362 (1). De

nieuwe verzameling van den heer Hoedt brengt dat cijfer op

niet minder dau 'i2S, en dat der mij bekende vissclien uit den

Molukscheu Arcliipel op 712.

Pisces Aiiibobienses Collectwds Iloedtianlae.

1. Apogon Ilarlzfeldii Blkr. 32. Upeneus barberinus CV.

2. » iiioluccensU Vatene. 33. » b.irberinoïiies Blkr.

3. » roseipinnis CV. 34. » pleurospilos Blkr.

4. * Diploprioii bifasciatum K. v. II. 35. » trifascialus CV^.

5. Graiiunistes orientalis BI. 36. .Mulloïiles flavolineatus Blkr.

6. * Serranus bontoïJes Blkr. 37. Upeneoïdes vittalus Blkr.

7. » celebicus Blkr. 38. * » moluccensis Blkr.

8. * » guUatus CV. 39. * » siilplnireus Elkr.

9. * » Hoedtii Blkr. 40. Daclylopleriis orienlalis CV.

10. » microprion Blkr. 41. Plerois volitans (3V.

11. » Sebae Blkr. 42. » zebra CV.
^

12. Serranichllivs altivelis Blkr. 43. * Platyceplialus baUviensis Blkr.

13. Mesoprion ainboiaensis Blkr. 4-i. * Taeni.inolus triacantluis Lacep.

14. » dodecacSnlhus Blkr. 45. * Synanceia iiorrid.i CV.

15. » fiilviflainma Blkr. 46. '^ Corvina Goldmaiini Blkr.

16. » janliiiiiurus Blkr. 47. *Uinbrina amblycephalus Blkr.

17. » ruarginalus Blkr. 48. Diaijrainina radja Blkr.

j8. » octolinealus Blkr. 49. Scolopsides lyco;jenis CV.

19. * » jioinacanlhus Blkr. 50. Letliriiius rostratus K. v. II.

20. Cirrliites grnpliidopterus Blkr. 51. * Dentex taeiiioplerus CV,

21. * » oxyceplialus Blkr. 52. Chaelodoii baronessa CV.

22. Tlierapoa iheraps CV. 53. * » uniinaculatus BI.

23. llolocenlruin diadema CV. 54. » vagabundus L.

24. » sanunar.i CV. 55. > virescens CV.

25. Mvriprislis aduslus Blkr. 56. » -vitlatus. L.

26. » iiiur<lj:in Rüpp. 57. Ilenioclms iiiacrolepldotus CV.

27. » parvidens CV. 58. Zanclus cornutus CV.

28. * Priacanllujs holoceiilrum Blkr. 59. * Drepane punclata CV.

29. * Polynemus iiiicrostoma Blkr. 60. Tauricluhys variiis CV.

30. * Spliyraena langsar Blkr. 61. üolacantlnis dux Lacep.

31. *Silla<;o inalabaiica Cuv. 62. » semicircula lus CV.

(1) De in die bijdrage opgebnigtc iMcsopriuu jantliiiiui-us Blkr (JNf T. N. lud.

VI p. 52 in mij sedert gebleken tüt dezelfde soort te bcliooreu als die, welke ik

vroeger (N. T. N. Ind. II p. 170) onder den naam van Mesoprion bottonensis Leb

beschreven. JJc violette staartband gaat in dcu gevorderden leeftijd des diers

uiecslal verloren.
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63. * Ilolacantlius nicobariensis Blkr. 108. * Glieilinus cemmensis Blkr.

64. Platax vespertilio Riipp. 109. * Scarus nucliipunctalus CV.

65. * I'settus rhombeus (^V. 110. * » psiltacus Forsk.

6G. * I'em[>heiis oualensis CV. 111. * Callijodon liijpselosoma lilkr.

67. *Scoinber kanaf^urta CV. 112. Tlolosus aii^uilla,iis Cuv.

68. » loo CV, 113. * Uüloiie leiurus Dlkr.

69. * Cybium gultatum CV. 111. * Chimcentrns ilorab CV.

70. Chorinemus saiicli Petri CV. 115. * Duss\itiiieria Ilasseltii Blkr.

71. * Trichiurus hauraela CV. 116. * llaren^ula liypselosoraa Blkr.

72. Jlejjalaspis RoUleii Dlkr. 117. * » inelanunis Blkr. •

73. * Decapteriis kurroïdes Clkr. 118. » molucceiisis Ulkr.

74. Selar boops Blkr. 119. * Enjjranlis Drownii CV.

75. » Hassellii Blkr. 120. » encrasiülioloïJes Blkr.

76. * y> Kuhlii Blkr. 121. * » seiirostris CV,

77. » torvijs Blkr. 122. * Cbatoessus selangk-it Blkr.

78. Caranx Foisteri CV. 123. * l'lagusia oxyrhynclios Blkr.

79. *Uraspis carangoïdes Blkr. 124. * » polytaenia Blkr.

80. Carangoïdes citula Blkr. 125. * Leptocephalus laenia Less.

81. * » galliciilhys Blkr. 12G. Gastropbysus Itinaris J. Mitll.

82. * Lactarius delicatultis CV. 127. * Arolhron calaniaroïdes Blkr.

83. Gazza tapeinosorna Blkr. 128. » laterna Blkr.

84. Equula gomorah CV. 129. Tropidiclilliys Bennetli Blkr.

85. * » inlerriipta CV. 130. * » jinthiriopterus Blkr.

86. Aiiiphacanthus dorsalis CV. 131. » margaritatus Blkr.

87. Acanthurus melanurus CV. 132. » striolntus Blkr.

88. * » raata CV. 133. » Valenlini Blkr.

89. » niatoïdes CV. 134. Balisles flavoinarginatiis Rüpp.

90. Naseus noediii Blkr. 135. » linealiis BI.

91. Priodon arnboinensis Blkr. 136. » prasünus I.acep.

92. * » liexacantlius Blkr. 137. * » viridescens Lacep.

93. *.Petroskirles liypseloptenis Blkr. 138. * ?iïonacanthus cryptodon Blkr.

91. (]!alliony mus ocelladis Pall. 139. » liijslrix Burt.

95. * Aiiteiinuiiis moluccensis Blkr.' 140. * » curtorhynchos Blkr.

96. » riiiriiinifer Blkr. 141. * Alutarius laevis Cuv.

97. Echeneis neiierales L. 142. Ostracion cornulus L.

98. Poinacenlrus neiiiatopterus Blki'. 143. » cubicus L.

99. » pavo Lacep. 144. » turrilus Forsk.

100. Dascylliis xantliuriis Blkr. 115. * Syngnathus d.ictyliophorus Clkr.

101. Glypbisodon iiielas K. v. Jll. 146. * Solenoslonia bracliyurus Blkr.

102. » trifascialus Blkr. 147. * llemiscyllium malaijanuin SIII.

103. Ileliases macrocbir Blkr. 148. * Carcharias (Prionodoii) nielano-

101. Cossypiius rnesotliorax CV. plerus OG. MH.

105. * Cheilio bemicbrysos CV. 149. * Pristis dubius Blkr.

106. Novacula penladaclyla CV. 150. * Trygoa uaraak Rüpp.

107. * Clieilimis celebious Blkr.
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De met een '^' gemerkte soorten van bovenstaande lijst zijn

nieuw voor de fauna van Amboina. Nieuw daarvan voor de weten-

schap zijn Serranus ho)douïes, Serranus Hoedüi, Mesoprion po-

macaidhus, Clrrhltes oxi/cephalus , Up^neoïdes violuccensls ^ Um-

hrina amhlijceplialus, Decapterus Jcurroïdes, Uraspis carangoïdes
^

J?nodon hexacanthis, PetrosJcirtes hypselopterus, Autennarius mo-

luccensls, Callijodon hijpselosom.a^ Harengula hypselosoma^ Tropi-

dlchthijs jantJdnopterus^ Monacanihus crijptodon, Mo7iacanthns

curtorhjnclws en Solenostoma hrachjurus.

Alle deze soorten zijn hieronder beschreven. Ik heb er nog

bijgevoegd nieuwe beschrijvingen van Tae7tianoüis triacanthus

Lacep., CalUoni/mus ocellatus V^W. e\i Lepiocej^Jialus taeniaTiQSS.,

welke niemv zijn voor mijne verzameling.

SPECIES PISCIUM AMBOINEXSES UUCIJSQUE COGNITAE.

1. Apogon ainboinensis Bikr, Nat. Tijdschr. Ned. Ind, V p. 329.

2. V bnndnnensis Elkr, ib. VI p. 95.

3. » Ilartïfeldii Blkr, ib. III p. 254, VI p. 482.

4. » Iloevenii Blkr, ib. VI p. 483,

5. » hyalosoina Blkr, ib. V }>. 329.

G. » koilom.nodon Clkr, ib. IV p. 134.

7. » raacropieroïdes DIkr, ib. III p. 724.

8. » n'elas Dlkr, Verh. Bat, Gen. XXII Percoid.

9. » raoluccensis Valenc. ::5 Apogon cliiysosoma Blkr, Nat. T. N. Ind.

III p, 256.

10. » noveii)fasciatiis CV., ib, III p. 163.

11. •» orbicularis K. v. H., ib, III p. 254.

12. » roseipinnis CV._j Aponjon annularis Kiipp., ib. III p. 253.

13. Clieilodipterus <juinqiielinealus CV., ibid. III p. 253.

14. Ambassis Dussuniierii CV., Verli. Batav. (lenootscli, XXII Perc,

15. » internipta Blkr, Nal. T. N. Ind. III p. 696.

IG. •» niacracanihus Blkr, ib, IV p. 455,

17. » urotaenia Clkr, ib, III p. 257.

18. Diploprion bifasciatura K. v. II, ibid,

19. Granniuisles orienlaüs Bi. Scbn., ib. IV p. 105,

20. Serranichthys allivelis Blkr,— Serranus allivelis K. t. If., Verh. B. ü.

XXII Perc.

21. Serranus alboguttatus CV., Nat. T. N. I. IV p. 103,

22. » ainboinensis Blkr, ib, III p. 258,

23. » bi^ultatus CV.

24. » boeuack CV. Verh. B. G. XXil Perc.
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Seiranus LonloiMes Bikr, Nat. T. NeJ. In(L YIII p. 405.

» celsbioiis Bikr, ibid. II p, 217.

" crapno CV., Yerh. Bat. Gen. XXII Perc.

» cyanostigina K. v. H., ibid.

» guttatiis CV. r^ Serr. cy.inostigiriatnïdes u!kr, ibiJ.

» hexagonatus CV., N. T. N. Ind. VI p. 191.

» lïoedtü Bikr, ibid. VlII p. 406.

» Hoevenii Bikr, Yerh. Bat. Gen. XXII Perc.

» leuco^raiiiniiciis R'.rdt, ibid.

» niaigiaalis GV., ibid.

» micropriori Bikr, Nat. T. N. Ind. IV p. .'552.

» pard.ilis Blk'r, Verh. B. Gea. XXII Pt-rc.

» polyslig.na Bikr, Nat. T. In<i. IV p. 244.

» Sebae lilkr, ibid. VI p. 403.

25.

2G.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

'o'o,

31.

35.

36.

38.

39. jllosopiion amboinensis Bikr, ibid. III p. 259.

40. » annularis CV., Verh. B. Gen. XXJI I'crc.

41. » bottoiiensis Bikr, Nxt. T. N. I. II p. 170. Mesoprion jan-

tliinurus Bikr, ibid. TI p. 52.

42. » dodecacanthus Bikr, ibid. IV p. 104.

43. J> dodecacanthoïdes Bikr, ibid. VI p. 489.

44. » fulvülamina Bikr, ibid. l!l p. 554.

45. » imiiiaeiilatus CV., Vcrli, Bat. Gen. XXII Perc.

4G. » janlliinuroptenis Bikr, Nat. T. N. Ind. III p. 751.

47. » lineoliius Bikr, Verh. Bat. Gen. X.SII Perc.

48. » macolor Bikr, Nat. T. N. Ind. II! p. 752.

49. » madras CV., Verh. Bat. Gen. XXI 1 Perc.

óO. » niarginatns Bikr, Wat T. JNT. Ind. III p, 554.

51. » niicrochir lilkr, ibid. V p. 332.

52. » octolinealus Dlkr, Terh. Bat. Gen. XXII Perc.

53. » pOMiacanthus Bikr, Nat. T. xN. Ind. VIII p. 407,

54. » Russelli Bikr, Verh. B. Gen. XXil i'ere.

55. » sernieinctus CV., Nat. T. N. Ind. V p. 331.

56. » uniiiiaculatus OG., V. B. Gen. 7£XII Perc.

57. Cirrlütes graphidopierus Likr, Nat. T. N. lad. IV p. lOG (Catal. Pisc.

aii.b. N. T. N. I.id. VI p. 465 fals. sub 3Iyriod.)

58. » cxycephalus Bikr, ibid. VIII p. 408.

59. Priacanihus Blochii Bikr :=; Priacanthus japonicus CY.?, Nat. T. N. I.

II p. 174, lY p. 45G.

GO. » carolinus GV., ibid. II p. 235.

61. » lioloüentriim Bikr, Verh. Bat. Gin. XXII Perc.

C2. » inacracanllius Bikr, ibid.

63. Dules maculatus GV., Nat. T. N. Ind. V p. 333.

64. Therapon servus CV., Verii. B. Gen. XXlI Perc.

65. » iheraps CV., ibid.

6G. Datnia argentea CV. ibid. :=^ Dulnia cancellatoïdes Bikr, Nat. T. N.

Ind. IV p. 247.

vni. S9
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C7. liolooentmm cornulum Blkr, Nat. T. N. Ind. V p. 240,

Ü8, » (liadeina CV. , ibid. III p. 259.

69. » leonoïdes 13lkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc.

70. » samraara CV., Nat. T. N. Ind. III p. 555.

71. » liereoides Elkr, ibid. V p. 334.

72. » violaceum Blkr, ibid. V p. 335.

73. R'tiijacbichliiys brachijriiijnchos Elkr, ibid IV p. 107.

71. Myriniistis adustus Blkr, ibid. IV p.' 103.

75. » microphthalriuis lUkr, ibid. III p. 261.

76. V raurdan Runp., ibid. IV p. 109.

77. » parvidens CV.?, ibid, III p. 2G0.

78. 5> praliaiiis CV., ibid. II p. 234.

79. Percis cijliadrica CV., ibid. II p. 235.

80. Sphyiaena Commersonii CV., ibid, VII p. 425 V. B. G. XXVI Sphyr.

81. » lan^sar Blkr., ibid. VIIp.'367, V. Bat. Gen. XXVl Sphijr.

82. » obti.sata CV,, ib. VII p. 364, Verh. Bat, Gen. XXVI Sphijr.

83. Polyneraus raicrostoma Blkr, Nat. T. N. Ind. II p. 217.

ol. Siilago nialabarica Cuv. ;r^ Sillago acuta CV., Verh. B. G. XXII Perc.

85. Upeneiis barberinus CV., Nat. T. N. Ind. II p, 172.

8G. » barberinoïdes Blkr, ibid. III p. 262.

87. » bilineatus CV.

88. » pleurospilos Blkr, Nat. Tijdschr. N. Ind. IV p. 110.

89. » Russeilii CV.— üpenens waifjiensis CV., Verh. B. G. XXII Perc.
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155. Taurichtbys varius CV,, Verh. Bat, Gfn. XXIII Chaet-



— 398 —
156. Taurichlhys viridis CY.

t57. Ilolacanthus bicolor BI., Nat. T. N. Ind. V p. 77.
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DESCRIPTION^ES SPECIERÜM DIAGNOSTICAE,

PERCOÏDEI.

Serramis lonto'ides Blkr.

Serran. corpore oblongo compresso, altitfldine 4 fere in ejr.s loiigitiuline,

latitudine 2 fere in ejus altitudiue; capite non convexo o\ circiter in lon-

gitiidine corporis; altitudiiie capitis 1>- circiter iu ejus longitudine; ocnlis

diametro -4 circiter in longitudine i-apitis; linea rosti'O-doisali cupite de-

clivi rectiusciila; rostro squamosoj maxill.i siipeiiuro maxilla inferiore brc-

viore sub ociili dimidio posteriore desinente 2 et paulo in longitudine ca-

pitis; osse supramaxillari alepidoto; os-;e iütürmaxiilari dentibus plui-isc-

riatis, serie externa coiiiois, seriebiis internis setaceis antice longioribiis

in thurmas 2 collocatis et insiiper caninis 2 nicdiociibiis ; maxilla inferiore

dcntilius antice phiriseriatis serie interna longioribiis antice caninis 2 me-

diocribus; praeoperculo obtusangulo margine posteriore et angulo de^iticu-

lato dentibus bene conspicuis 25 p. ni. angularibns ceteris paulo mnjori-

bu.s; subopen/ulo interoperculoque edentulis; operculo spinis 3 spina me-

dia S] i is inferiore et superiore subaequalibus longiore; dorso ventre mul-

to convcxiore; squamis lateiibus SO p. m. in serie longitudinali
;

pinnis

dorsali et anali rotundatis, dorsali spiiiosa dorsali radiosa paulo aliiore

sjiinis 9 posterioribus subaequalibus corpore plus duplo humilioribus, spi-

na 1* spina £* duplo circiter brevioro, meinbrana iater singulas spinas in-

cisa lobata; pectoralibus et caudali obtusis rotundatis
5-J-

circiter, veutrali-

bus acutiuscule rotundatis 6 circiter in longitudine corporis; anali sjiina

media splaa anteiiore et posteriore longiore corpore paulo plus duplo

liuniiliore; corpore superne viridi-fiis.:esc3nte , inferno dilutiore; guttis ca-

pite corporeque nigricaute-fuscis sparsis sat parcis j pinnis fuico-violaccis

dimidio libero profundioribns , dorsali radiosa, pectoralibus caudalique

aurantiaco murginatis, dorsali radiosa, pectoralibus caudalique aurautiaco

niarginatis
,
dorsali spinosa et radiosa parce uigricante-fusco guttata.

B. 7. D, 11/17 vel 11/18. P. 2/17. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 15 et

lat. brev. simpl.

Habit. Ambolna, in niari.

Longitudo specimiuis unici 105'"

Aaiim. Onder de talrijke soorten van Serranus met bruin- of

zvvartachtige ronde ligchaamsvlekken en afgeronde staartvin, is

de onderwerpelijke soort kenbaar aan liet ongevlekt zijn van
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alle vinnen behalve de rngvin, aan de nagenoeg gelijke lengte

der betrekkelijk korte acliterste 9 rugdoornen , spits niet bol

profiel, niet achter het oog reikende bovenkaak, talrijke rug-

vinstralen, ongetand sub- en iutcroperkel , oranjegele rtigvin-,

staartvin- en borstvinrandeu , afweziglieid van lichtere vlekken

tusschen de donkere, het zwarte en verwijderd staan en daar-

door vrij spaarzame der ligchaamsvlekken, enz. Serranus hontoo

CV. schijnt nog het naaste aan haar verwant te zijn, doch de

afbeelding dezer soort van Eusset.l biedt nog meerdere afwij-

kingen aan van mijn voorwerp, waaronder ik hier slechts zal

aanstippen het ongevlekt zijn der rugvin > de grootere lengte des

derden aarvinsdoorns en het mindere aantal rugvinstralen. Zoo ook

schijnt Serranus Qaoijaniis CV", niet veel van de bovenbeschre-

vene te verschillen, doch in de overigens te korte beschrijving

* is sprake van vlekken op borstvinnen, buikvinnen en staartvin

en van blaauwe strepen op de basis der borstvin.

Serranus Hoedtii Blkr.

Servan. corpore oblongo comprcsso, altitndine 3 et paulo ad 3i iu ejus

longitudine, lalitiidine 2-^ ad 2i in ejus altitudiiie; capite ^\- ad 3». in

longitudine corporis ; altitudine capitis 1-^ !\d I} in ejus longitudine; oculis

dinmetro 4|- ad 4*. iu longitudine capitis; linea rostro-dorsaÜ rostro rec-

tiuscula supra uculos convexiuscnla ; rostro squanioso; niaxilla snpeiiore

maxilla inferiore breviore sub oculi limbo posteriore desinente capite du-

plo vel duplo fere breviore; osse supramaxillari squamis minimis parum

conspicuis; osse intermaxillari dentibus pluriseriatis serie externa conicis

seriebus internis setaceis antice longioribus in thurmas 2 collocatis et in-

super caninis 2 mediociibus; maxilla inferiore dentibus antice pluriseria-

tis serie interna longioribus antice caninis 2 parvis; praeoperculo obtus-

anf'ulo, margine posteriore anguloque denticulato, denticulis margine

posteriore parvis 35 ad plus quam .50, angulo 4 ad 6 ccteris majoribus;

subopereulo edentulo; interoperculo superne dentitjus 1 vel 2 tantum; oper-

culo spinis 3 media cctcris majore; dorso elevato ventre miilto convcxiore

;

squamis lateribus 120 p. ra. in serie longitudinali
;
pinnis dorsali et anali

rotuudatis, dorsali spinosa dorsali radiosa vix altiore spina S* vel 3" et

4* spinis ceteris longioribus corpore multo plus duplo humilioribus, spi-

na 1" spina 3* plus duplo breviore, mcmbrana inter singulas spinas emar-

ginata lobata; pectoralibus obtusis rotundatis 5» ad 6 fere, ventralibus

acute rotundatis 6 et paulo ad 6», caudali extensa convcxo-truneata an-

guUa vix rotundata 5 ad 5» in longitudine corporis; anali spinis 2« et 3»
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subaequalibns ^orporc plus triplo IiumilioribuS; corpore coei'uleOjviolascente,

ubi que punotis magnis confertis violaceo-iiigris, lateribuslongitudinaliterobli-

que et irregulariterseriatis; pinnis dorsali , anali ventralibusque violacels mar-

ginem iiberum versus profundioribiis guttulis parvis confertis numcrosis

nigris; %orsali et anali radiosis aurantiaco marginatis, dorsali vadiosa ju-

nioribus inferne postioe plus minusve aurantiaea; peotoralibns aurantiacis

basi late violaceis dimidio libero radiis punc-tis mngnis fuscis; caudali

basi violascente, medio et margine posteriore puldire aurantiaea. tertia

parte posteriore, margine excepto, violacea nigro punctata.

B. 7. D. H/15 vel 11/16 vel 11/17. P. 2/i7. V. 1/5. A. 4/9, C. 15

fiss. et lat. siiupl. brev.

Ilabit. Amboina, in mari.

Longitudo 2 specimiiium ISO'" et 232'"

Aanm. Ik draag deze fraaije soort op aan deu lieer Hoedt,

sekretaris van het gouvernement der Moluksclie eilanden , aan

wiens belangstelling in de wetenschap de ichtlij'Ologische ken-

nis van Amboina groote voortschreden te danken heeft en ook

de kennis der onderwerpelijke soort verschuldigd is.

3Iesoprio/i jjomaccud/ius Blkr.

*

Mesopr. corporc oblongo compresso, altitndiue Si circiter in ejus lon-

gitudine, latitudine 2^- circiter in ejus altitudine; capite S*. circiter in

longitudine corporis; altitudine capitis li ad 1|. in ejus longitudine, ocu-

lis diametro 3 circiter in longitudine capitis; linea rostro-frontaii declivi

rectiiiscula rostro antice convexa; osse suborbitali sub oculo ocrdi diame-

tro plus duplo humiliore; maxillis subaequalibus superiore sub oculi di-

midio sinteriore desinente dentibus serie externa conicis antice caninis 4

medioeribus; maxilla inferiore dentibus serie externa conicis lateralibns

et anticis aliquot ceteris majoribus; praeoperculo subrectangulo non ex-

ciso postice et inferne denticulis bene conspicuis, angulo spina longa aper-

turam branchialem superante; operculo spina unica valde conspicua; li-

nea doiS;di rotundnta linea ventrali convexiore; squamis lateribus 50 p.

m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa altiore, spina 1*

spinis ceteris multo breviorc, spina 2» spinis ceteris longiore corpore minus

duplo humiliore; dorsali radiosa obtusa rotundata
;
pectoralibus acutis 5 cir-

citer, ventralibus acutis 5-|- ad Si, caudali leviter emarginata angulis acu-

ta 4| circiter in longitudine corporis; anali spina 2» spinis 1» et 3" et

radiis longiore, parte radiosa obtusa dorsali radiosa humiliore; colore cor-

pore pinnisquc aurantiaco-flavo; lateribus fasciis 2 vel 3 longitudinalibus ceplia-

lo-caudalibus coeruleis violascente limbatis, inferioribus sub linea laterali in-

cipientibus, media dorsum caudae, iufcriore mediam basin pinnae caudalis attin-
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gentibiis; dorso speeimiiiibus pluribus sub radiis dorsalibiis antcriovibiis ma-

cula rotiinda violaceo-fusca maxima parte supra liiieam lateralem sita;

doisali fiiseo arenata spinam 2™ et S"" iritcr nigra; cauduli radiis iiitra-

marginalibus vitta longitudinali fusca.

B. 7. D. 10/13 vel 10/14. P. 2/i4 vel Vl5. V. 1/5. A. 3/S*vcl 3/9.

C. 1/15/1 et lat. brev.

Habit. Amboina, in mari.

Longitudo 5 spceiiuiniim 3S"' ad 4S"'.

Aanm. Deze soort is zeer merkwaardig door het buiteiige-

woou verlengd zijn der preoperkelhoektanden , een van welke tot

een vrij langen doorn ontwikkeld is, die tot achter de kieuw-

opening reikt. Men zou haar naar dezen doorn tot een eigen

geslacht kunnen brengen indien zij overigens niet geheel alle

kenmerken van Mesoprion bezat. Het is ook waarschijnlijk, dat

met toenemenden leeftijd de preoperkeldoorn betrekkelijk korter

wordt, in welk geval het moeijelijk z;ou zijn de grens tusschen

zoodanig geslacht en Mesoprion te bepalen. Eene andere merk-

waardigheid dezer soort is het verlengd zijn van den tweeden

ruo-doorn, die de overige rugdoornen in lengte overtreft.

CirrJiUes oxijcej^Jiahis Blkr.

Ciri'bit- corpnre oblongo compresso, altiti;diiie 4|-. ciiviter in ejiis lon-

gitudinc, Jatitndiue 2 circiter in ejus altitiidine ; capite acino 4 circiter in

longitudine corporis ; altitudine capitis 1^ ad IA in ejus loiigitudine; oiru-

lis diametro 3 et paulo in longitudine capitis; orbitis lineain roatro-dor-

salcm attingentibiis; linea rostro-dorsali capite deelivi rci-tius 'ula vel con-

caviuscula nucha convexa; fronte inter oculos concava; cirris n^silibus

•^racilibus; rostro acuto oculo paulo breviore; osse suboibitali sub oculo

oculi diametro minus duplo bumiliore edcntulo; maxillis acqualibus, supc-

riore sub oculi margine anteriore desinente; dcntibus maxillis pluviscrintis

seriebus internis pai-vis, serie cxterna conicis internis majoribus; maxilbi

inferioro ntroquc latere medio dentibus 4 vel 5 caninoülcis; maxilla sii-

periore caninis vel ciuiinoïdcis uuilis,- dentibus vomcrinis in vittam-^for-

mem, palalinis utroqne latere in vittam gracilem reo'tam dispositis; prae-

operculo rotundato dentibus valde conspicuis serrato ; operculo spinis 2

])lanis obtusis; vcrticc squamoso ; ossc siiborbitali alepidoto ; squamis den-

liculis inconspicuis latcribus 40 p. m. in serie longitudinali ; linea laterali

parura curvata singulis squamis tulnilis simplicibus sursum spectantibus

notata; pinna dorsali spinis crassis, spinis 4" et 5^ spinis cetcr's longiori-

bus Ij. ad 1| in altitudine corporis, spina penultima spina ultima bre-

viore; dorsali radiosa radio T in (ilura producto spina ultima duplo oir-
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citer longiore, radiis ceteiis sciisim dC'Tescentibus posterioribus icteris bre-

vioribus
;
peetoralibus supei'ne obtusis radiis indivisis 6 subsuperioribus ce-

teris loiigioribiis analcm attingentibu!;; Tcntralibus Jonge post basin pecto-

raliuru insertis acutis ö*. ad ö|-, caudali extensa truncata angtilis acuta 5

eireiter in lougitiidiiie ccrporis; ;mali spina 2^ crassa spina dorsi loiigis-

sima longiore
,
partc radiosa obtnsa postice aiignlata; coloro corporc pin-

iiisque roseo; dorso lateribiisque fi\si;iis 5 transveisis obliquis latis subin-

tcrruptis fiiscis , l'' scapnlari, 6* caudali; spatiis iuterfascialibiis siiignlis ma-

culis 2 ad 4 fiiscis transversim saiiatis; capite yittis 2 transvcisis fuscis,

anteriore .suboculari, posteriore opercnlari.

B. 6. D. 10/12 vel 10/13. P. 1/7/6. V. 1/5. A. 3/6 vel 3/7. C. 15 et

lat. brcv.

Hahit. Amboina, in niari.

Longitudo speeiininis iuiii;i 75'".

Aanm. Verwant aan CirrhUes grapMdopterus Blkr (Nat. T.

Ned. Incl. IV p. 106) en Cirrldtes aureusT. Sclil., onderscheidt

zich de onderwerpelijke soort door aanmerkelijk slanker ligchaam

en aanmerkelijk langere rugvindoornen. Zij verschilt bovendien

nog van Cirrhites aureus door haar gehand ligchaam en van

Cirrhites graphidopterus door ongetand onderoogkuilsbeen, an-

dere bijzonderheden der kleurteekening en van het tandenstelsel,

enz. De kleuren van mijn voorwerp hebben veel geleden, zoo-

dat ik die, althans die der vinnen, niet juist heb kunnen bepalen.

De toestand van bewaring van het rugvinvlies laat ook niet toe

te bepalen of de tusschendoornsvliezen penseelvormige verleng-

sels hebben even als die van Cirrhites grapliidopterus.

MULLOÏDET.

Upeneoïdes moluccensis Blkr.

üpeneoïd. coi-pore clongato conipresso , altitudine 51. eireiter in ejus lon-

gitudine , latitudine ]| L-ivciter iii ejus altitudine; capite 4|- eireiter in

longitiidine corpovis; altitudine capits ]| eireiter in ejus longitudine ; li-

nea rostro-frontuli eonvexa; oetilis diametro o.|. eireiter in longitudine ea-

pitis; fi-onte plana; rostro oculo longiore , siiperne squamato ; osse subor-

bitali angulo oris oculi diametro linmiliorc; maxilla snperiore maxilla in-

feriore paulo longiore, sub oculi parte anteriore desiuente, 24. eireiter in

longitudine capitis; dentibus ubiquc pluriscriatis parvis utraque maxilla

serie externa seriebus internis paulo majoribus, von:erinis in vittam '^

formem, palatinis utvoqne latero in vitlaai gracilem dispositis; praeoper-
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culo subrectangulo atgulo rotundato; operculo spina dcljili ; civris infra-

maxillaribus piaeoperculi marginem pcsteriorcm \u>n Mtfingentibus; linea

laterali singiilis squamis arborescente ; squainis latci'ibus 33 vel 39 in serie

longitridinali ;
pinna doisali spinosa acuta altitudine 1^ ciriüter in altitu-

dine corporis, dorsali radi'Sa mnlto altiore , spiiiis 2 anteiioribus sitbaequa-

libus spiiiis sequentibus longiorihus ; dorsali ladicsa atialique altitudine

subaeqiiaübiis acutis eraargiiiatis
;
pectoralibus acntis 5 et paulo, ventrali-

bus aeutis 7 cin-iter, cauduli prnftinde iiuisa b>bis gracilibus acutis su-

periore paulo longiore 4» circitcr in lotigitiuline corporis; colore corporc

supcrne roseo inferne dilntiorc; fascia oculo-caudali f^iilphurea antice

multo roinus ejus latitudine sub linea laterali decuvrente postiee ba-

sin caiidalis superiorerri attingente; cirris roseis; pinna dorsali spino-

sa rosco-hyaüna vittis longitiulinalibtis 3 viridi-aurantiacis et 3 marga-

ritaceis altcruantibus; dorsali rudiosa roseo-liyalina vittis obliquis 5 , vi-

ridi-aurantiacis 3 et niargarita«eis 2 , alternantibus , superne albo marginata;

pec'toralibus roseis j ventralibus flavescente-roseis; anali flavesc'ente-rosea

inferne albescente; caudali rosea, lobo superiore vittis obliquis transver-

sis 5 viridi-aurantiacis et 5 margaritaceis alternantibus, aj)ice nigrieante,

lobo inferiore niavgine posteriore duplice viridi-aurantiaro et albido.

B. 4. D. 7— 1/S vel 1/9. r. 2/13. V. 1/5. A. 2/6 vel i/'- C. 1/13/1

et lat. brcv.

Habit. Ambüina, in mari.

Longitndo spei;iminis unici 143'".

Aanm. Deze soort is het naaste verwant aan Upeneus vlttatus

CV. (1) docli verschilt er van door aanmerkelijk slanker lig-

chaam, minder hoogen kop en door den slechts enkelvoiidigen fraai

gelen oogstaartband , die bovendien hooger geplaatst is en meer

nabij de zijlijn dan de bovenste gele band van U])eneus vltta-

tus CV.

(1) In mijne Bijdrage tot de kennis der Percoïden van den Malavo-

Moluksidicn Archipel, opgenomen in het 22e deel der Verhandelingen van

het Dataviaasrh Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en geschre-

ven te Soerabaja in 1S4S, is de Sj'nonymie der daar beschrevene soor-

ten van Ujiencoïdcs onjuist ojigcgcven. Deze onjnisthciil is toe te sdnijven

gedeeltelijk aan de niet zeer duidelijke bepaling van enkele soorten van

Upeneoïdes in de groote Histoiro naturelle des Poissons, gedeeltelijk daar-

aan , dat ik toen ver verwijderd was vau mijn te Batavia achtergelaten

kabinet, zoodat ik slechts enkele minder goed bewaarde voorn-erpen be-

schikbaar had, cene omstandigheid, die ook op de beschrijving van meer-

dere andere soorten in die bijdrage niet zonder invloed geweest is. "Wat

de soorten van de groote Histoire naturelle des Poissons betreft, komt het
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SCl.EROPAREI.

Taenianolus triacanthus Lacep. Poiös. IV p. o O 6. CV. Poiss,

IV p. 273, tab. 89. Swains. Nat. Ilist. Eisli. II p. 267.

CV. Eègn. auim. éd. luxe Poiss. Atl. tab. 23 fig. 2, Guér.

Méiiev. Iconogr. Règn. anim. Poiss. p. 11 tab. 13 fig. 3.

V. D. Hoev. Handb. Dierk. ed. 2a II p. 395.

Taenian. corpore ovato-oblongo coinpresso , altitudine 2|. circiter in eju»

longitudine , latitudine 3^ circiter in ejus altitudine; capite S|. sd SJ

ia longitudine coiporis, aeque alto circiter ac kmgo; oculis diametro 4

fere in longitudine capitis; linea rostro-dorsali rostro convexa fronto cc

vertice valde conL-ava; orbita lineam rostro-frontalem superante, siiperne

spinis 3 postrorsum spectantibus; spiuis vertice utroqtie latere 2 approxi-

uiatis, nasali utrocjue latere unica; osse suborbitali ociili diametro altioro

cruciatim carinato antice bidentato et inferne angulo spiuula brevi; ma-

xillis subaequalibus, superiore capite duplo circiter breviore sub oculo

desinente; rictii valde obliquo; dentibus maxillis pluriseriatis minimis;

vomerinis in thurmam '^ formem dispositis vix conspicuis ; dentibus

palatinis nullis; preoperculo obtuse rotundato postice bidentato inferno

unidentato; operculo spinis 2 valde conspicuis subaequaiibus divergentibus;

corpore, capite et trianguüs pectoralibus exceptis , squamoso squamis par-

vis 50 p. m. in serie longitudinali ; linea laterali tubiilis simplicibus notata

vix curvata declivi; pinna dorsali partem spinosam inter et radiosam Ic-

viter eraarginata; dorsali spinosa spniis validis spinal*oculi margini pos-

teriori opposita spina ultima paulo iirevlore, spina o" ceteris longiore 1^

circiter in altitudino corporis, spina nltima radio 1° breviore; dorsali ra-

diosa obtusa convexa spina dorsali 3* non vel vix hiuuiliüre: pectoralibus

rotundutis 3i. vel 3 1. , ventralibus latis 4^ circiter, caiidali obtusa convexa

4 ciicicer in longitudine corpoiis; anali oblique rotundata dorsali radios»

huniiiiore, spiuis validis posteviore anterioribus longiore radio 1° breviore;

mij voor dat üpencus vittaLus CV. en Upeneus bioilialus CV. tot ecne zelf-

de soort bebooren. Is dit vermoeden juist, dan is mijne Upencoïdes hivii-

tatus van de bovengenoemde verhandeling dezelfde als Upeneus vittatus

CV. en Upeneus bivittatus CV., doch zij zal dau ter handhaving van het

prioriteitsregt Upeneoïdes vittatus bebooren genoemd te worden, naar den

soortnaam, door Forskaol reeds er aan gegeven. Upeneoïdes vittatus, "Blkv

(Verh. Bat. Gen. XXII Perc.) behoort echter n/ci tot Upeneus vittatus CV.

en is door andere schrijvers niet verzameld, waarom ik voorstel haar Upe-

neoïdes sundaicus te noemen. Upeneus bitaeniatus Beun. (Procced. Commit.

Zool. Socief. I 1830—1831 p- 59) is dezelfde soort als Upeneus viUatus CY.

VIU. 30
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corpore piniiisque pu'c!;L-iiime tlilute rubris ubiqiie ocellis minimis purictis-

que margaritaceo-coeruleis dense arenaiis.

B. 5. D. 12/11. P. 16? V. 1/5. A. .y?. C. l/l?/'-

Sjnon. Taenianote triacanihe Lacep. Poiss. IV p. 306. CV. Poiss. IV p.

273 tab. 89. CV. Règn. aniiu. éd. luxe , Poiss. Atl. tab. 23 fig. 2. Guér.

Ménev. Iconogr. Kègn. anira. Poiss. p. 11.

Habit. Amboiaa, ia inaii.

-Longitudo speciminis unici 83'".

Aanm. Omtrent de woonplaats dezer soort bestond tot nog

toe volstrekte onzekerheid. Zij werd bekend gemaakt naar een

slecht bewaard voorwerp, waaiiaan het is toe te schrijven, dat de

aangehaalde afbeeldingen der groote Histoire naturelle des Pois-

sons en van de prachtuitgave van Cuvier's Règne animal ge-

heel verkeerd gekleurd zijn. In de beide afbeeldingen zijn de

tanden der kaken ook veel te groot afgebeeld , welke fout in de

Iconographie du Eègne animal vermeden is. Alle drie afbeel-

dingen zijn overigens vrij naauwkeurig, naauwkeuriger zelfs wat

de evenredigheden van hoogte des ligchaams en de lengte des

kops aangaat, dan de beschrijving in de groote Histoire natu-

relle des Poissons. Mijn voorwerp heeft slechts 11 rugvinstra-

leu en niet 1^, zoo als van de soort opgegeven is. De borstvin-

stralen laten er zich niet met juistheid tellen daar meerdere stra-

len door den toestand der bewaring tot aan de basis gespleten

zijn. Even zoo laat mijn voorwerp mij in, het onzekere om'trent de

huidaanhangsels van den kop, doch de kleuren van ligchaam en

vinnen zijn fraai bewaard gebleven.

SCIAENÓiDEI.

Umbrina aniblycephalus Blkr.

Uinbrin. carporc ohlongo compicsso , allitudiiic
4-J.

ad 4|. iu cjus longi-

tudine, latitudine
1-J-

circiter ia ejus altitudine; capite ^|-ad 4|. in longitu-

diae corporis; altitudine caj'ius ]|. ad \\ ia cjus longitudiae; oculis

diam^jtro 3 et paulo ia longitudiae c.ipiiis; rostro valdc obtuso con-

vexo-truncato, ante os prominente; raaxilla supcriore maxilla infeiiore

longiorc sub ociili dimidio postciiore desinente; raaxilla inferiore poris

\ bene consjicuii, symphysi cino parvo conico oculo breviore; dentibus

iwftxillis parvis, maxilla supcriore serie externa seviebus iuternis ma-
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joribus, maxilla iufeiiore seiie externa autice tantum dentibus ceteii^ ma-

joribus, caninis vel caiiiuoïJeis nullis; pracoperculo rotundato dentipulis

bene conspicuis serrato; squamis lateiibus 53 p. m. ia serie longitudjoali

liaea laterali ramosa; pinnis dorsalibus baii tantum uniiis , spiaosa acuta

longitudine 2». circiter in longitudiue partis radiosae, spinis gracilibus 2" cste-

ris longioro 1^ ad 1| in altitudiae corpoiis; pianis pectoralibus acutis 4^

ad 5 fere, ventralibus acutis 6 fere ad 6i., caudali oblique rhomboidea 5

et paulo ad 5». in longitudine corpoiis; anali spina 2acrassa radiis breviore;

colore corpore superne Airidescente iuferne argenteo
,

piunis flavescente;

corpore pinnisqué dense fusco arenatis.

B. 7. D. 10—1/24 vel 10— 1/25 vel 10—2/24 vel 10—2/25. P. 2/U
vel 2/15. V. 1/5, A". 2/7 vel 2/3. C. 1/15/1 et lat. brev.

Habit. Amboina, ia maii-

Longitudo 2 speciminum 96"' et 113'".

Aaum. Corvina Goldmanni Blkr en Umbrina amblycep/ialiis

Blkr zijn tot nog toe de eenige eigenlijke Omberaclitige vits-

schen, welke mij van de Moluksclie wateren zijn bekend gewor-

den (Diagramma en 8colopsides worden er door vrij talrijke soor-

ten vertegenwoordigd), en deze beide soorten zijn buiten die

wateren nog niet aangetroffen. De onderwerpelijke soort is het

naaste verwant aan Umbrina Bussumierii CV. doch ver-

schilt daarvan door korteren en aanmerkelijk stomperen kop en

in verhouding tot den kop aanmerkelijk grootere oogen. Zij is

gemakkelijk herkenbaar aan haren als afgeknotten snuit.

CHAETODONTÖÏDEI

Holacantïtus nicohariensis Blkr.

Holac. corpore disciformi ovali , diametro dorsoveiitrali 2|. circiter in

longitudine corporis; latitudiue corporis 3|. circiter in diametro dorso-

ventrali; capite obtuso 4|. circiter in longitudine corporis, altiore quaui

longo; linea rostro-dorsali nucha et frontc declivi rectinscula rostro

concava linea rostro-ventrali paulo breviore; oculis diametro 3 circi-

ter in longitudine capitis; osse suborbitali oculi diametro liumiliore ajj-

gulo denticulato; praeoperculo margine posteriorc denticulato; spina prae-

operculari oculo vix breviore aperturam branchialem longe supcrantc

;

squamis lateribus non squamatis 80 p. va. in serie longitudiuali; pinnis

dorsali et anali radiosis obtusis rotundatis, anali dorsali vix huniiliore;

dorsali spinosa spinis posterioribus spinis ceteris longioribus dorsali radio-

sa humilioribus; pinnis pectoralibus acute rotundatis et ventralibus acutis
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4» nd 5 fere, caudali obtusa convexa 5|. circiter in loiigitudinc corporis;

auali spiiia postica spina 2» paulo longiore ; colore coipore Aiolascente-coe-

ruleo pinnis viohiico; vittis corpore margaritaceis et coenilis transversis cur-

vatis subsemilunaribus convcxitate antrorsum spectantibiis' latiaribus gracilio-

ribusque alteniantibiis subcoucentricis 10 p. m. caput inter et candam, vittis

ex parte in pinnas dorsalem et analem productis ibique annulos mar-

garitaceos efficientibus; vittis ejusdum coloris transversis cauda pinnaque

caudali 5 p. m., capite lateribus 5 vel 6 irregularibus, nuclia et fronte 6

transversis, utroque labio 1; vitta labio inferiore augulata; rostro medio

antice macula oblonga margaritacea; regione thoracica utroque latere vit-

tis 3 vel 4 obliquis transversis margaritaceis, vitta inferiore linea media-

na: pinna pectorali basi nigricante-violacea vitta transversa margaritacea;

caudali postice violascente-hyalina.

B. 6. D. 1 4/20 veil 4/2 1 . P. 2/17. V. 1/5. A. 3/19 vel 3/20. C. 1/1-/1

et lat. brev.

Synon. Domoing Formosa Ren. Poiss. Mol. I tab. 5 fig. 34.

Chaetodon nicobariensis BI. Schn. Sj^st. posth. p. 219 tab. .50.

Holacanthus^geometricus Lacep. Poiss. IV p. 528, 537. CV. Poiss.

VII p. 142.

Holacanthe gêoviétriqm Lacep. ibid. IV p. .528, 537 tab. 13 fig. 1.

CV. Poiss. VII p. 142.

Habit. Amboina, in mari.

Longitudo speciminis unici 93'".

Aanm. De parelkleurige ringvormige band even voor den

staart, voorkomende op de afbeeldingen van Renaed, Bloch

en Lacepède is niet standvastig. Bij mijn voorwerp is die

band aan de linkerzijde in twee lusvormige banden verdeeld en

aan de regterzijde naar achteren toe open. De soort is zeer na

verwant aan Holacantkus semicirculatus CV., doch gemakkelijk

herkenbaar aan hare dwarsche profielbanden, betrekkelijk veel

langeren preoperkeldoorn, enz. De soortnaam van Bi,och heeft

het prioriteitsregt boven dien van Lacepède.

Holacantkus semicirculatus CV. Poiss. VII p. 143 tab. 183

(nee Blkr olim (1).

(1) Vroeger bragt ik verkeerdelijk tot Ilolacanthus semicirculatus QY • ezn

voorwerp van

ITolacantlius slrialns Riipp. Neue Wirb. Faun. Abyss. Fisch. R. M. p. 32

tab. 10 fig. 2.

Ilolacanth. corpore disciformi ovali, diametro doi»o-venlrali 2 circiter in
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Holacauth. corpore disciformi, diametro dorso-ventrali 2 et paulo ad 2».

in lon'gitudine corporis; lalitiidine corporis 2|. ad 3». in diametro dorso-

anali ; capite obtusb 3|. ad 4^ iu ]ongitiidino corporis, altiore- quam lon-

"O ; linea rostro-dorsali toto capite declivi rectiuscula linea rostro-ventrali

lono-iore; oculis diametro Si ad 2* in longitudine cajiitis; csse suborbitali

oculi diametro humiliore edentulo; praeoperculo margine posteriore den-

longitiuline corporis; latitudine corporis 3i. circiter in dia'uetro dorso-A'cn-

trali; capite obtuso 3A. circiter in longitudine corporis, altiore quam Jon-

go; linea rostro-dorsali toto capite declivi rectiuscula linea rostro-ventrali

vix breviore; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis; osse sub-

orbitali oculi diametro humiliore dentibus conspicuis nuliis; praeoperculo

margiue posteriore leviter denticulato , margine inferiore denticulis aliquot

tantum; spina praeoperculari oculo duplo fere breviore aperturam bran-

chialem superante; squamis lateribus non squamatis 70 p. m. in serie lon-

gitudinali; pinnis dorsali et anali radiosis obtusis rotundatis , anali dorsa-

li paulo humiliore; dorsali spinosa spiuis posticis spinis ceteris longiori-

bus dorsali radiosa humilioribus; pectoralibus rotundatis 4|. circiter, ven-

tralibus acutis radio 1° producto 3^ circiter, caudali obtusa rotundata 5

circiter in longitudine corporis; anali spina 3" spina 2" paulo longiore

;

eolore corpore pinnisque dorsali et anali violascentc-coeruleo; vittis capi-

te et corpore transversis coeruleis et margaritaceis gracilioribus et latioribus

alternantibus; vittis capite 4 vel 5 parum curvatis posterioribus usque ad et

paulo post basin pinnae ventralis productis; rostro et fronte striis coeru-

lesceutibus 3, lateralibus oculo-nuchalibus , media rostro-nuchali ; vittis

corpore postcephalicis 8 vel 9 parum curvatis convexitate autrorsuin

spectantibus pinnas dorsaleni et analem iutrantibus, posticis corpore rec-

tiusculis; vittis cauda 2 vel 3 rectiusculis; pinnis ventralibus fuscis
,
pec-

toralibus et caudali aurantiacis.

B. 6. D. 13/i2 vel 13/23. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/21 vel 3/22. C. 1/15/1

et lat. brev.

Synon. llolacanthus semicirculatus Blkr, Nat. T. N. lud. III p. 452 (nee

CV.;.

riabit. Tandjong Biat , Bankae insulae, in mari.

Longitudo speciminis unici 47'".

Aanm. Deze soort is uiterst na verwant aan Jlolacantlius semicirculatus

CV., zoowel in habitus als kleurteekening en ik beschouwde haar vroeger

zelfs als daartoe te behooren , in de meening, dat het weinig gebogen zijn

der ligchaamsbanden bij mijn voorwerp aan den jeugdigen leeftijdstoestand

toe te schrijven was. Bij voorwerpen echter van Holacanthus semicii-ctda-

tus CV., welke nog kleiner zijn dan bovenbeschreven voorwerp, zijn die

banden even sterk gebogen als bij de oudere, zoodat de leeftijdstoestaud

op de buiging der banden geen' invloed schijnt te hebben. Ik breng mijn

voorwerp thans tot Holacanthus siriatus Iliipp. van de Roode zee , van welke

oort de heer RüPfEi,L eene vrij goede afbeelding heeft gepubliceerd.
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üculis vix conspicuisj spina pr;\eoperculari ocnlo plus duplo breviore .1-

pertuvam branclüalem vix vel paulo tantum snperante; squamis lateribus

non squamatis 70 p. m. in sorie lorgitudinali
;
pinnis dorsali et anali ra-

diosis obtusis rotimdatis, anali dorsali vix liumilioi-e; dorsali spinosa spi-

uis posteiioribus spinis ceteiis longioribiis dorsali radiosa humilioribus;

piunis pectoralibus rotundatis 5 ad 4^, ventralibus acutis radio 1° valde

producto 3 et paulo ad SJL , caudali obtusa convexa 5 circiter in longitii-

dine corporis ; anali spina postica spina 2» paulo longiore; colore corpore

pinnisque imparibus coeruleo-violaceo; vittis capite et corpore coerules-

i:enfibus et margaritaoeis grai;ilioribus et latioribus alternantibus transver-

sis ; vittis capite 6 vix vel'non curvatis
,
posticis 3 posto(;ularibns usque

ad et paulo post basin ventralis productis nucba cum vittis lateris oppositi

unitisj rostro et fionte stiiis coerulescentibus 3 lateralibus oculo-nuchali-

bus media rostro-nuchali iiiferne usque supra labinra inferius producta;

vittis corpore postcephalicis 8 curvatis convexitate antrorsum spectantibns,

in pinnas dorsalem et analeni productis, posticis subscmilunaribus, vittis

gracilioribus speciminibus valde juvenilibus interdum iui'ouspicuis; vittis

cauda pinnaque caudali 4 p. m. curvatis; pinna caudali postice aurantiaca;

pinnis pectoralihus aurantiacis; ventralibus nigricante-fuscis antice et pos-

tice fdscia loiigitudiuali pulclire coerulea.

B. 6. D. l3/:22vel 13/23. P. 2/17. V. 1/5. A. 3/20 ad 3/22. C. 1/15/1

et lat. brev.

Synon. Holacanthe a demi-eerdes CV., Poiss. VII p. 143 tab- 183.

Chaelodon microlepis Blkr, Nat. Tijdschr. Ned. lud. IV p. 257

(aetas valde juvenilis).

Manii Indig. Waigiu.

Habit. Aniboina, in mari.

Cauer , Sumatrae occidentalis , in raari,

Longitudo 4 speciminum 26'" ad 60'".

' Aanm. De preoperkeldoorn is bij deze soort aanmerkelijk kor-

ter dan bij de overige soorten van Holacanthus, en bij mijne

kleinste voorwerpen zelfs zoo klein, dat hij mijner waarneming vroe-

ger ontglipte , waarom ik de soort vroeger onder Chaetodon bragt.

De soort wordt aanmerkelijk grooter dan mijn grootste voorwerp.

De afbeelding in de groote Ilistoire naturelle des Poissons heeft

bijkans de dubbele lengte van mijn grootste exemplaar.

Holacanthus semicirculatiis is , behalve bij Amboina en Sumatra,

ook aangetroffen bij Timor, Boeroe, Waigioe en Nieuw Ierland.
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SCOMBEROÏDEL

Ueaspis Blkr.

Dentes intermaxillares et iüframaxillares biseriati. Dentes vo-

meriiii, palatini, linguales nulli. Linea lateralis scutis spiniferis

ariiiata. Pinnae spuriae nullae. Praeopercüum edentulura. Mem-

brana brancliiostega radiis 7.

Aanm. Nadat ik in 1850 het groote Cnviersche g-eslaclit Ca-

ranx had gesplitst in meerdere genera, welke ik voornamelijk

grondde op het tanden- en vin-stelsel, ontdekte ik in 1853

een' geheel nieuwen vorm, welke ik ouder den geslachtsnaam

Garangichtliys in het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch

Indië beschreef. Onderwerpelijk geslacht sluit zich aan de be-

doelde aan en behoort evenzeer tot het groote geslacht Caranx

van CuVIER. Maar het biedt weder een geheel ander taudeu-

stelsel aan, bezittende het' slechts tweereijige tanden in de bei-

de kaken en missende het ploegbeens-, gehemelte- en tongtandeu.

In habitus staat het, althans te oordeelen naar de eenige mij

beschikbare soort, tusschen Caranx en Caratigoïdes en zou nog

het meest met Caranx Blkr overeen te brengen zijn, indien

het ploegbeens-, gehemelte- en tongtandeu bezat. Het is ter be-

oordeeling der verschillen, welke onderwerpelijk genus met de

verwante aanbiedt, mischien niet overbodig de kenmerken van

alle hier te herhalen.

Megalaspis. Dentes iüframaxillares pluriseriati. Dentes vome-

rini, palatini, linguales. Piunae dorsales et anales spuriae

plures.

Decapïeeus. Dentes iüframaxillares uniseriati, intermaxillares

interdum vix vel non conspicui. Dentes vomerini, palatini,

linguales. Pinna dorsalis et analis spuria unica.

Selar. Dentes intermaxillares et iüframaxillares uniseriati. Den-

tes vomerini, palatini, linguales. Piunae spuriae nullae.

Caeanx. Dentes intermaxillares pluriseriati serie externa ma-

jores, iüframaxillares uniseriati antice caninis 2 vel 4. Den-

tes vomerini, palatini, linguales.
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Cauangichthys. Dentes intermaxillarcs et iiiframaxillares plu-

riseriati , serie externa longiores , maxilla inferiore antice

aliquot caninoidei. Dentes voraerini, palatini, linguales.

Praeoperculum denticulatum.

Carangoïdes. Dentes intermaxillares et inframaxillares pluri-

seriati aequales. Dentes vomerini, palatini, linguales.

Leioglossus. Dentes intermaxillares et inframaxillares nniseria-

ti aequales. Dentes vomerini et palatini. Liugua edentula.

Uraspts. Dentes intermaxillares et inframaxillares biseriati. Den-

tes vomerini
,
palatini , linguales nuUi.

Selaroïdes. Dentes inframaxillares uniseriati et linguales. Den-

tes intermaxillares, vomerini, palatini nulli.

Gnathanodon. Lingua scabra. Maxillae, vomer et palatum

edentula.

De Indisclie Archipel voedt vertegenwoordigers van alle deze

geslachten. Yan de Soenda-Moluksche wateren bezit ik thans

1 soort van Megalaspis, Carangichtliys, Leioglossus, Uraspis,

Selaroïdes en Gnathanodon, 4 van Decapterus, 5 van Caranx,

9 van Selar en 15 van Carangoïdes, op een gezamenlijk aan-

tal van 83 Skomberoïden.

Uraspis carangoïdes Blkr.

ürasp. corpore oblongo compresso, aliitiuline 2|. circiier in ejus longi-

tudine, laliiudine 3 fere in cjus altitudine; capite ohtuso convexo 4 ciici-

ter in longitudine corporis, altiore quam longo; oculis diametro 2|- circiter

in longitudine cnjiiiii; osse suboiliiiali supra angiilum oiis oculo plus du-

plo humilioic; linea rostro-froiitali convcxa; maxilla sapeviore jiarum ]>i-o-

tractiü maxilla inferiore paulo breviore sub medio oculo circiier desinciite;

(lentibus maxillis biseriaiii acati'i curvatii valde conspicnis, maxilla i.iferiore

postica uniseriatis; linea dovsali valde convexa; linea veiitrali rectitiscula;

triangulis thoracicis Uiteraiiius et infeiiorc totis alepiJotis; linea laterali

Dsque sub media piiitia dorsnli radiosi curvata, curvatura valde aperta.

posticc scutis spiniferis 32 p. m., sculis maximis laiirudine 14 circiter ia al-

titudine corporis; squamis orpore minimie pariim coiiS[iiciiis; ])iiina doisali

spiiiosa dorsaü radiosa plus duplo linmiliore; dorsali radiosa et auali vix emar-

gioali» antic3 nngulatis «ciitis, dorsili anali paulo aliiore corpore paulo plus

duplo humiliore; pectoralibus falcaiis 4 et paulo, ventralibus obtusis rotun-

Jatis 5*. ci'citer, caudali pr^funde cmarginala lobis acniinsciilis rotiindulii
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4A circiter in loiigitudiue corporis; spina amili i^ spina i* nulimentaiiii

muUo loiigijre; colore covpore supeiae dilute viridi iaferne argeiiteo; fas-

cüs dorso-ventralibus vel dorso-analibus violascante-coeruleis iJiffusis latis-

siinis 5; mucosa palato liiiguaque tumida antice alba posiice iiigra; piiiiia

dorsaii spinosa tota nigra; doisali et anali radiusis flavis apice alhcscenii-

bus, dense fusco-violaceo arenatis; pectoialibus flavescente-hyaliüis; ven-

tralibns flavis dense violaceo-ftisco arenatis; caudali dimidio basali flava

dimidio posteriore nigricante-violacea.

B. 7. D. 8—1/28. P. 2/19. V. 1/5. A. 2— 1/21. C. l/is/l et lat. brcv.

Habit. Amboiua, in maii.

Longitudo speciiuiuis unici 129'"

Aaum. Deze soort is na verwant aan Caranx helvolus CV.

en Caranx micropterns Rüpp. en ik twijfel er niet aan of deze

beide species behooren insgelijks tot het geslacht Uraspis ge-

bragt te worden, wat zich echter eerst door een nader onder-

zoek van het tandenstelsel laat bepalen. Caranx Jielvolus CV.

is mij slechts uit de beschrijving er van bekend. Zij zou in den At-

lantischen Oceaan zijn aangetroffen en geene aarsvindoornen heb-

ben, welke opgave, zooals Cuvier reeds heeft opgemerkt, waar-

schijnlijk op dwaling berust. Overigens zou de formule der

vinstralen er zijn D. 6—29. P. 21. A. 21, wat zeer wel over-

eenkomt met formule van mijn voorwerp, indien men aanneemt,

dat 2 der kleine rugvindoornen zijn over het hoofd gezien.

Overigens beantwoordt de korte beschrijving van Caranx helvolus

CV. zeer goed aan mijn voorwerp, doch de verwijderde woon-

plaats maakt het waarschijnlijk , dat Caranx helvolus eene andere

soort is. Wat Caranx micropterns Eüpp: betreft, hierover laat

zich met meer juistheid oordeelen door de beschrijving en af-

beelding van den heer Eüppell. Het tandenstelsel dezer soort

is echter niet beschreven en hoezeer de heer Eüppeli. haar

brengt tot de soorten van Caranx met eene rei kleine haarvor-

vormige tanden in de kaken, kan deze opgave wel op eene

minder naauwkeurige waarneming berusten. Mond- en tongslijm-

vlies zijn daar dik en wit, even als bij mijn voorwerp. Uras-

pis micropterus^ hoezeer na aan Uraspis carangoïdes verwant,

verschilt er toch in meerdere opzigten van, en Wel door slanker

ligchaam, minder bol profiel, lagere 2^ rugvin, minder gebogene
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zijliju, langere borstvinnen, kortere buikviimen, een straal min-

in de 2e rugviu en aarsvin, onzigtbare aarsdoornen , enz.

Decapterus kitrroïdes Blkr.

DeCiipt. corpoi'e elongato compresso, altituJiae 5> cii citer in cjus longi-

tucliae, latitudine 1| circiter in ejus allilutline; capite jicuto 4^ circiter in

longitudine corpoiis; aliitudine capiiis I|. ad
1-J

iii ejus longitudine; linea rostro-

frontali declivi coucaviuscula; oculi-i diametro o|. fere in longiiudiae capiiis ;

rostro oculo non vel vix. longiore; mnxilla supoiiore maxilla infeiioro

paulo breviore sub oculi margiiio anteiiore desincnte, 2|. ferc ia longitudine

capiti-i; dentibiis ntraque maxilla uiiiseriatis parvis sed oculo non armato

conspicuis
i
deutibus vomcrinis, palatinis et liagualibus miuimis , vomerinis

in -vittam '^ forraem, palaiinis utroqiie latere in vittam gracilem, lingua-

libus dimidio linguae biisali ia \ittam gracilem lingua duplo circiter bre-

viorem disposids; trianguiis pectoralibus lateralibus et infcriore totis squa-

mosis; squamis corporc parvis sed bene conspicuis; linea laterali usqua

paulo ante mediam dorsalem radiojam curvata curvatura valde debili, pos-

tioe sciitis armati-s 30 p. m. verii aliter sitis latissiuiis 4 circiter in altitu-

dine corporis
;
pinnis dorsalibus distantibus, spinosa radiosa altiore acuta

spina S" spiui^ ceteris longiore 1^ fere in alticudine C)rporis; dorsali ra-

diosa longitudine 3^ circiter in longitudine corporis; pectoralibus subfalci-

formibus capite vix lougioiibus 4^ circiter, ventralibus acutis 8 ciiciter,

caudaii valde imisa lobis acutis 6 circiter in longitudine corporis; spina

anali anteiiore spina anali posteriore longiore; anali radiosa dorsali radio-

sa paulo liumiliore longitudine 4l fere in longitudine corporis; colore cor-

porc supcrne viridi inferne argenteo ; rostro antice fusco; operculo super-

ne postico axillisque maculanigra; pinnis flavescente- vel violasccute-byalinis.

B. 7. D. 1 procumb. -h 8—1/29 -i- 1 spur. P. ?/19. V. 1/5. A. 2—
]/23 4- 1 spur. C. 1/15/1 et lat. brev.

Ilabit. Aniboina, in muri.

Longitudo speciminis unici 173'".

Aanm. De onderwerpelijke medegerekend , bezit ik thans 6

soorten van Decapterus, 4 van den Indischen Archipel en 2

van Japan. Alle deze soorten gelijken veel op elkander, doch

zij laten zich voldoende van elkander onderkennen door het

minder of meerder slanke des geheelen ligchaams , de hoogte en

lengte des kops, de lengte der borstvinnen, de getallen der vin-

stralen, enz. De onderwerpelijke soort is meer nog verwant aan

Decapterus Jcurra Blkr dan Decapterus lajanrj Blkr van Ter-

nate, doch zij laat er zich van onderkennen door storaperen
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kop eii snuit, tot onder het oog reikende bovenkaak, rainder

talrijke gewapende z ij schilden , langere borstvinnen, 2 tot 4

stralen minder in de aarsvin, enz.

TEUTHIDES.

Pnodon Jiexacanihus Blkr.

Priod. corpoi'e olilongo compresso, filtitiidine 3 et paulo ad S|. in ejus

longitudine, latitudine 3|. ad 3 et paulo in ejus altitiidine; capita ol)tuso

convexe paulo lougiore quam alto, 5 et paulo ad 5| in longitudine cor-

poris; linea rostro-fruntali ante oculos convexa rostro declivi reutiust-nla

;

linea interoeulari ennvexa; oculis diametro 3 fere ad 3^ in longitudine

capitis; osse suborbitali maxillam inter et oculum oculi diametro altiore;

sulco praeoculari valde conspicuo; rietn parvo longe ante ocalum desinen-

te; dentibus maxillis apicam versus denticulatis acutis confertis parvi iitra-

que maxilla ntroque latere 16 ad 20; praeoperculo operculoque oblique

rotundatis; veutre non carinatoj linea dorsali linea ventrali convexiore

;

cauda laminis 2 rotundatis parvis non armatis; linea laterali corpore caii-

daque conspicaa duplice inferiore continiia supeiiore in'feiiori approximata

poris distantibus potata; squamis toto corpore minimis vix conspicuis sca-

bris; pinna dorsali non emargiuata spinis scabiis spiiia 1* spinis ceteris

crassiore sed vix longiore corpore triplo humilijre; radiis dorsalibus spinis

dorsi anterioribus brevioribusj pectoralibus apice acute rotundatis postice

convexis 6|. ad 71., veutralibus vix ante basin pectoralium ini:ipieutil)us

acutis 7A ad 8^^, caudali extensa leviter emarginata angulis acuta radiis

subexternis h\ ad 5 fere in longitudine corporis; anali dorsali linmiliore

spinis seabris £* spinu 1* vix longiore radiis vix breviore; colore corpore

superne fusco interne fnscesrente-aurantiaco; pinna dorsali fu^co-aurautia-

ca fiisco mav:;inrtta, vitüs 3 longituilinalibas coeruleis, pectoralibus et ven-

tralibus merabrana violascentibcis radiis aurantiacisj anali aurantiaea fusco

marginata, vittis 2 longitudinalibus coeruleis; caudali violacea.

B. 4. D. 6/23 vel G/29 vel 6/30. P. ?/U vel 2/15. V. 1/3. A. 2/29

vel 2/30. C. 1/14/1 et lat. brev.

Habit. Amboina, in mari.

Longitudo 4 speciminum 125'" ad 198.'"

Aanm. Deze soort staat in verwantschap tusschen Priodon

annularis CV. en Priodon tai^einosoma Blkr en heeft nog het

meeste van laatstgenoemde. Priodon tapeinosoma heeft echter het

ligchaam slanker, het profiel boller, den kop grooter, slechts 5

rugdoornen, enz. Pen soortnaam heb ik ontleend aan de 6

rugd oornen.
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CALLIONYMOÏDEI.

Callionpnus ocellatus Pall. Spie. VIII 8 p. 25 tab. 4 fig. 1-3.

L. Gm. Sjst. Nat. ed. 13^ I, 3 p. 1541. CV. Poiss. XII

p. 231.

Callion. corpore elongato depresso, altitudine 6|. ad 6|., latitudine

maxima 5 ciiH'iter iu ejus lougitudine; capiie convexo aiigulato -l-l

circiter in longitudine coi-porisj latitudine capitis 1^ circiter, altitudine 1^

ciiciter in ejus lonjiitudine; oculis diametro 3 circiter in longit'.idine c^iji-

tis, maxime approximatis; orbiiis antice et postice elevalis non dentaiis

;

linea rostro-froutali convexa; rostro obtu>iuscalo convexo üculo multo bre-

viore; proccbsn pvaeoperculaii oculo breviure apice dentibus 1 magiiis sur-

snm spectantibus di vergentibus armato ; foramine branchlaii ba?! pinnae pec-

toralis anteiiori opposito; appendice anali oblonga conica; linea laterali

conspicua nucha linea iutermedia cuivata cam linea laterali lateris oppositi

nnita antice cnrvatnra praeopeicula vei"sns descendente et opevculo recur-

rente; pinna dorsali spinosa spinis gracillimij divergentibus 2* et 3" ceteii^

longioiibus, membrana corpore altiore; dorsali radiosa corpore non vel vix

altiore posiice angulata; pectoralibus oblique flabelliformibus .5 fere, ven-

tralibus iadivisis radiis postici'S longioribus 4 et paulo, caudali subtruncata

angulis acuta 4 cii citer in longitudine corpoiis; anali corpore paulo liami-

liore postice angulata; culore corpore superne aureo-olivaceo ccellis uume-

rosis parvii et majoribus coeruleis annulo profundiore cinciis, olivaceo la-

teribus quasi eroso , capite inferne fascias 3 transversas efficiënte; ventre

margaiitaceo-roseo; capite ubique punctis coeruleis annulo profundiore cioc-

tis; pinna dorsali spinosa rosea dimidio basali fasciis 2 curvatis fuscii coe-

ruleo Umbatis, dimidio supeiiore ocelüs 4 fuscescentibus centre ijigris coe-

rnleo cinciis in seriem curvatam longitudinalem disposiiis , superne postice

insuper vittuli.'S obliquis coeruleij, coeruleo ubique violaceo-uigro limbato;

dorsali radiosa rosea vittis 2 longitudinalibus fuscescentibus subiuterrupiis

coeruleo et nigricante Umbatis; ventralibus dimidio basali et apicem versus

maxima parte fusco-violaceis antice maculis 2 magnis albis postice puuctis

coeruleis; pectoralibus roseo-byalinis vittis 4 trans vcrsis plus miuusve in-

terruptis fustis punctisque coeruleis in series 3 vel 4 transversas dispositis;

anali violacco-fusca apicibus radiorum albastrüs 2 longitudinalibus coeruleis;

caudali hyalino-rosca basi fascia transversa fuscescente-olivacea, postice

maculis olivaceo-fuscis in seiii.-s 2 ad 3 irregulares transversas dispositis, parte

rosea coeruleo punctatn.

B. C. D. 4—8 vel 4—9 (oinn. fiss.). P. 1/18. V. 1/5. A. 7 vel 8 (omn.

fiss). C. 1/yi.

Synon. Callionijme oeillé Daubent. Eucyclop. mélbod.

Callionymc pelit argus Bonnat. Planch. Encyc!. niéth.

CalUomjme pointillé Lac. Poiss. II p. 328,340.
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Calliovymus punclulatus Lnc. ibid.

Callionyme ocellé CV. Poiss. XII p. 231.

Habit. Amboina, iii m.iii.

Longitudo speciminis niiici 41'".

Aanm. Mijn voorwerp, een mannetje, heeft slechts de ha],ve

o-rootte van de afbeelding van Palt^as, welke, hoezeer veel te

wenschen overlatende, de soort toch zeer goed laat herlcenneii.

De preoperkeldoorn is niet „simple" maar heeft twee groote krom-

me tanden. De kleuren van mijn voorwerp fraai bewaard gebleven

zijnde, heb ik ze naauwkeuriger kunnen beschrijven dan Pallas,

naar wien de beschrijving in de groote Histoire naturelle des

Poissons genomen is.

BLENNIOÏDEI.

Petroskirtes hypselopterus Blkr.

Petrosk. corpore elongato compresso. Si nd 5 feve in ejds loiigiuidiiio
;

capite obtiiso convexo 5>- ciiciter in lon^itudine corpoiis, longiore qiiam

alto et multo altiore qnam lato; linea rostro-frontali rostro declivi convexius-

cala; rostro obliqne convexo ocalo nialto breviore; cirris atroque latere

nuchali, postoculari et nasali brevibas pupilla brevioribns fissis , supiaorbi-

tali lata fimbiiata ocnio longiore; linea praeopevcalavi et mento ntroquo

latero cinis 6 ad 7, anteiiore cöteiis longiore et laiiore; o^nlis diametro

2|. ad 3 ia longitudine capiiis , diametro
-J-

ad \ distantibus; ricUi sub

oculi margine anteriore desinente ; niaxillis antice tantum dentatis, den-

tibus maxilla saperiore p. ra. 30 et utroque latere insiiper dente cauino

parvo, maxilla infeviore p. m. 40 et ntroque latere dente canino magno

curvato ; cute laevi; linea laterali tiilnilis siii>plicibu9 notata, lineiie doisali

valde approximata paulo post apiceni pectoralis desinente; pinnis radiis

omnibus simplicibus vel apice tantum subfissis, dorsali supra opciculum iuci-

picnte et paulo ante basin candalis disineiite , antice acuta elevata corpore non

humiiiore radiis 3 anticis radiis ceteris longioiibus, post radiam 3° eniargi-

nata, postice corpore humiiiore; pinnis pectoralibus obtusis rotundatis TiJ ad

5^, ventralibus 5^ ad 6^, c;\ndali obtusa convexa 5 ad 5i. in longitudine cor-

poris; anali convexa corpore multo hunii'.iore; corpore superne lateiibusqrfe

vinlascente maculis rotundis et ovalibus aureo-rubiis punc:isque coeruleis

densa macalato et arenato, inferne aurantiaco vel aurantiaco-rtseo ; cinis

fere omnibus nigiicantibus; pinna dorsali profunde pulclire rubra violaceo

variegato-reticalata et insuper ubique maculis mitiimis puncliformibns con-

fertis coeruleis quasi arennta; pectoralibus membrana rosao-hyaliuis radiis
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auranticis radiis siugiiHs brsi pinicto vialacso: ventialibus aurantiacis fus-

cescente le\iter vaiiegatis büsi nntic3 macnla piofunde AÏoIacea; anali pul-

chre profuude rabra maculis sparsis iriigalaiibus profande violaceis vaiie-

gata maculisciue miuiuiis panctiformibus coeruleis qnasi arenata; caadali

membrana pnlclire rnbra radiis auranti.icis fusco violaceo vaiiegalii.

B. 6. D. 25 vel 26. P. 14. V. 3. A. 17. C. 13.

Synon. Petroslcirtes mitratus Blkr, Nat. T. Ned. Ind. II p. 244 (nee Riipp.).

Hal'it. Amboiua, in maii.

Longitudo 3 speciminum 46'" ad 68'".

Aanm. In mijne Bijdrage tot de kennis der icliLliyologische

fauna van de Banda-eilanden, opgenomen in het 2^ deel van het

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, beschreef

ik een jeugdig en minder goed bewaard voorwerp dezer soort

onder den naam van Petrosklrtes mitratus Rüpp. Inderdaad is

onderwerpelijke species ook zeer na verwant aan de genoemde

Rüppellschs, zoowel in habitus van ligchaam, kop en vinnen

als ten opzigte van de huiddraden van den kop, enz. Mijn groo-

ter en beter bewaard voorwerp toont echter eene afwijkende

kleurteekening aan. Wat mij voornamelijk doet besluiten, haar

als eene eigene soort te beschouwen , is het stompe en afgeronde

harer staartvin , Avelke bij de Rüppellsche soort, niettegenstaande

het afgebeelde voorwerp kleiner is dan mijn grootste, uitgerand

en aan de hoeken scherp is.

PEDICULATI.

Antennariiis mohiccensis Blkr.

Autcmi. corpore ovali comprcsso, ahitadine 2 circi:er in ejns longitadine,

latitndine '2\. ciicitur in cjus aliituuine; ocnüs diametro 7 ciiciter in longi-

tudine inaxillae snpeiiuii->; lictu subverticiili postrorsum desceiidentc; maxil-

la snperiore 6 in longitudine corpoiis; deniibus jicutis seriebiis internis seriebus

cxternis lonjiioiibus, antice quinque- ad sexseriatis postice triscriatis, vomerinis

quadriseriaüs, palatinis biseriatis; tliurmis dentalibus vomerinis et palatiuis di-

stantibus, palatinis vomerinis multo minoribus; apertura branchiali rotnnda

oculo multo mnjore; cute toto corpore spinulis plurimis bifurcatis conspi-

cuis scabra; tubeiculis osseis distr.ntibus capite lateribusquc snperne in seriem

loiigitudinalem, regione operculaii in seriem transversam disposiiis; fim-

brils labio inferiore pluribus brevissimis simplicibus, cetcro corpore nullis

conspicais; radio restro libero tubeiculo scabro apicc rostii inserto 7 ei rei-
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ter in longitudine corporis, apice peiiicillo pluiifimbiiato brevi; piuna dor-

sali spiuosa spina 1» membrana cum basi spinae 2ae uuita obtusa antrorsum

fiexili , spina 1;* spiiia 1» duplo circiter longiorc maxilla siipeiiore breviorc

valde curvata obtusa non antrorsum flexili; dorsali radiosa annliqiie rotun-

datis altitudine subaequulibns, doisali aiiali duplo fere longiore; caadali

obtusa rotundata 4|. ad 4|. in longitudine corpoiis; ventralibus maxilla

superiore brevioribus ; covpore pinnisque lateiitiis macuüs oblongis et

elongatis irregularibus nigiicante-violaceis reliculato-vaiiegatis; vitta dovso-

brachiali retioulata roseaj maculis pulcbre roseis \ioiaeeo vaviegatis utro-

qne latere 4 longitudinaliter seiiatis posteriore anali anteiiori oppoista;

dorso caudae et membrana spinam dors! 1™ inter et 2m macula magna ro-

sea violaceo variegata; pinnis marginem libernm versus profunde violaceis;

dorsali radiosa superne maculis aliquot roseisj caudali bnsi fascia tratisver-

sa rosea violaceo variegata vel reticuhita , medio et poslice vitiis plnii!)ns

transveisis idgris; apicibus pinnarum radiis omnibus lutcis; radio rostro li-

bero aurantiaco fusco annulato.

B. 6. D. 2—12 (2 post. fiss.J. P. 11 (omn. simpl.). V. 6 Comn. simpl.).

A. 8 (2 tant. siinpl.j. C. 9 (ouin. fiss.).

Habit. Ambuina, in niari.

Longitudo specimiuis unici 240'".

Aanm. Deze Anteimarius is verwant aau Aniemiarius Lind-

greeni Blkr, doch verscliilt er van door talrijker tandreijen, af-

wezigheid van huidtlmbriën op kop en ligchaam, talrijker on-

verdeelde rugvinstralen , talrijker borstvin- en buikvmstralen

,

andere bijzonderheden der kleurteekening, enz.

LABEOÏDEI CYCLOÏDEI.

Callyodon hypselosoma Blkr.

Callyod. carpore oblungo comprcss), aUitudine SA ad 3| ia ejus aliitu-

diue, latittidine 2 circiter in ejus altitudine; capite convexe 3^ ad Z^ in

longitudine corporis, longiore quam alto j oculis diametro 4 i. ad 4| in longi-

tudine capitirj linea rostro-frontali ante oculos convexa ; osse snborbitali an-

gulo oris ocnli diametro humiliore; uaribus rotundis parvis antcrioribus cirro

oculo plus triplo breviore api(;e subbilobo vel simplice; labiis maxillas totas

tegentibus; deutibus maxilla superiore crista media parvis conspicuis, ex-

tracristalibus utroque latere 8 p. m. magnis anticis prominentibus posticis

extrorsum curvatis, intracristalibus pluribus sparsis conicis cristalibus raul-

to majoribus; dentibus maxilla inferiore autice biseriatis postice uniseria-

tis, serie interna conico-compressis p. m. 32 aequalibus, serie externa p.

m. 8; squamis lateribus 24 p. m. in serie longitudinali , 9 p. ra. in serie

transversali; linea laterali singulis squamis ramosissima, sub radio dorsa-

li postico interrupta vel subinterrupta; pinna dorsali basi vagina squamosa
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liumili , spiais gracilibus subaequalihiis

, paite rudiüsa parte spinosa vix

altiore postiee rotumlata, membrana interspinali leviter emarginata
j

piii-

nis pectoralibus apice ai:utis pustice rotundatis ó» ad 6, ventralibus aeu-

tiuseule rotutuhuis 7|. ad 8 , caudali convexa n». ad 5» in longitudine

corporis; anali basi vagina squamosa nulla , dorsali radiosa huniiliore, pos-

tiee angulata; colore corpore siiperne uinbrino-olivaceo, inferne aurantia-

co; dorso fasc.iis olivaceo-violai'eis diffusis transTersis 5 p. m.; capite squa-

misque corpore punctis numerosis coiifertis rubi-is areuatis ; lateribus ina-

culis roseis mnjoribus in series 2 loiigitiulinales dispositls; pinnis aaiau-

tiacis; pectoralibus iramaculatis, dorsali et anali spinis radiisque olivas-

centefusco mcml)ranaque roseo variegatis; caudali et rentralibus vittulis

gracilibus transversis hyalinu-roseis; caudali radiis externis olivaceo-fusco

variegata.

B. 5. D. 9/10 vel 9/11. P. 2/11. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10 (spec. maj

.

stat. abnorm. 3/6 vel 3/7), C. 1/"/' et lat. brev.

Habit. Amboina, in raari.

Longitudo 5 speciminum 98'" ad 146'".

Aanm. In kleurteekening eu tandenstelsel beantwoordt onder-

werpelijke soort zeer wel aan de soort, die ik als Callyodon

waigiensis CV.? in het 2^ deel van het Natuurkundig Tijd-

schirft voor Nederlandsch Indië beschreven heb. Zij is echter

standvastig aanmerkelijk hooger van ligchaam', wat bij voorwer-

pen van beide soorten van gelijke grootte sterk in het oog valt.

Overigens mist zij de donkere borstvin- en rugvinvlek van Cal-

lyodon waigiensis, doch hieraan schijnt slechts eene sexuele waar-

de te hechten te zijn, vermits ik voorwerpen (wijfjes) van

laatstgenoemde soort van de Kokoseilauden bezit, bij welke die

vlekken insgelijks ontbreken. De kenmerken der soorten van

Callyodon hebben eene herziening noodig. In habitus en kleur-

teekening hebben zij meest alle veel overeenkomst met elkander.

De verlenging der staartvinrandstralen heeft hier even weinig waar-

de als bij de soorten van Scarus , waar die verlenging dikwerf het

gevolg is van gevorderden leeftijd des diers. Zoo ook schijnt de

zijlijn , naarmate de Callyodonten ouder worden, zich in meer tak-

jes te verdeelen. In het tandenstelsel zijn goede kenmerken

te vinden, doch slechts voor groepen der soort. Andere ken-

merken vindt men in de meerdere of mindere beschubbing

der rugvin en aarsvin, in het minder of meer uitgesneden

zijn van de tusschenrugdoornsvliezen , enz.
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CLUPEÓLDEL

Harengula hi/pselosoma Blkr.

Ilareng. corpore oblonge conipresso, nltitiidine S*. circiter in ejus Ion- r

gittidiiie, liititiidine 2^ ad 2». jn cjiis altinidine; capite acutiusculo 5» ad

T)». in longitudine corporis, vix longiore qiiain alto; oculis diametro 3 cir-

citer in loiip'itudine capitis; ore aiitico rictu parvo; rostro oculo breviorc;

linea rostro-frontali decdivi rectiuseula; maxilla superiore sub pupillae

diniidio anteriore desinente postice denticulis vix conspicuis; maxilla in-

feriore paulo prominente sympbysi denticulis tactu magis quam visa con-

spicuis; dentibiis palatinis et pterygoïdeis utroque latere in thurmam ob-

longun dispositis; vomerc edentulo; lingiia dimidio basali linea media

vittiilii dentiiim gracili; liiieis dorsali et ventrali rotundatis, ventrali dor-

snli convexiore; squamis ctenoïdeis transvcrsim 3- ad 8-striatis, lateribus

45 p. m. in serie longitudinali ; ventrc valde cnltrato scutis 30 vel 31 pos-

tice dentatis serrato
;

pinna dorsali postice in anteriore dimidio corporis

sita, media tertia parte ventralibns opposita, acuta , emarginata, corpore

duplo circiter Immiliorc; pectoralibus acutis G circiter, vcntralibus acutir

10^ circiter, caudali lobis acutis inferiore superiore paulo longiore 3A ad

4 in longitudine corporis; anali luiniili dorsali non vel vix breviore co-

pore plus quitituplo humiliorc; colore corpore dorso nitide viridi , lateri-

bus inferneque argenteo; regione suprascapulari fusco arenata; rostro apicc

fiisco; pinnis hyalinis, dorsali flavescentc basi antice macula trigona ni-

gricante, caudali violascentc lobis apicibus late nigris.

13. 6. D. 4/14 vel 4/15 vel 3/15 vel 3/16. P. 2/13 vol 2/14. V. 1/7.

A. 3/lS vel 3/19. C. 1/17/1 et lat. brev.

Ilabit. Amboiua, in mari.

Longitiido 2 speciniinuni 1G5'" et 1G6'".

Aanm. In habitus heeft deze soort veel van Sardinella hra-

chjsoma Blkr, doch zij is wegens hare bovenkaakstanden eene

eigenlijke Harengula^ zooals dit geslacht door den heer Vat.en-

ciENNES is bepaald. Zij is gemakkelijk herkenbaar aan haar

hoog ligchaam , talrijke gekamde schubben en buikdooruen , zwar-

te staartvinkwabben , enz.

VUT. 31
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OPHIDINI.

Lcptocephalus taenia Less. Zool. Voy. Coquille I p. 126.

Lcptoccph. corporc elongato compresso, altitiidine 14 ad 15 in ejiis

longitudine; capite corpore multo huuüliore 18 circiter in longitiidine

corporis; altitndine capitis 1* circiter in ejus longitudine; oculis diametro

3^ circiter in longitudine capitis ; rostro obtiiso rotuiidato oculo breviore,

non ante os prominente; rictu subhorizontali sub oculi dimidio posterioro

desinente j apertura braricliiali utroque latere in dimidio corporis inferiore

sita; durso vcutreque carinatis; pinnis liumillimis , dorsali postice in dimi-

dio anteriore tertiae (juartae corporis partis, anali vix post medium cor-

pus incipientibus cum cauilali brevissima continuis; pinnis pectoralibus

inconspieuis; cute laevi; colore corpore pinnisque albescente-hyaliuo.

Sj'non. Leptocéphale taenia Less. ZoöI. Voy. Coquille I p. 126.

Habit. Amboina, in mari.

Longitudo spcciniinis unici 105"'.

Aanin. Mijn voorwerp, hoezeer in goeden toestand van bewa-

ring, laat liet tanden- en vinstelsel moeijelijk waarnemen.

De vinstralen zijn talrijk doch te teeder en te kort om

uaauwkeurig geleld te worden.

De kennis der Leptocephali laat nog veel te wenschen over.

Leptocephalus Morrisii Peun. van Europa schijnt van de on-

derwerpelijke voornamelijk te verschillen door spitseren snuit en

de aanwezi"-heid van borstvinnen. De afbeeldino-en dier soort

van GiiONOvius, Lacepède, Bloch Schneider en Yarrelt,

vertoonen de rugvin en aarsvin meer ontwikkeld dan bij mijn

voorwerp en veel meer naar voren zich uitstrekkende, doch de

beschrijving van de insertie dezer vinnen van den heer Yau-

REi,L beantwoordt goed aan mijn voorwerp. Quoy en Gaimard

vonden Lepiocephari,i\\h\]\m\'s,^\\Q door hen bereisde zeeën, doch

ik ken geene beschrijvingen van de soorten, door hen w^aarge-

nomen. Maar hunne uitdrukking in de Zoölogie van de reis

der XJranic (p. 21<S) //Lus dcnts des Leptocéphales longues et

pointues, prolongces en avant, dont icurs machoires sont armées"



— 429 —

etc. doet aan geheel andere soorten denken dan aan de mijne,

bij welke de tanden zoo klein zijn, dat ik ze door eene matig

vergrootende lens zelfs niet kan waarnemen. De beschrij ving van

Leptocephalus taenia Less. van Lesson beantwoordt zeet goed

aan mijn voorwerp. Daarin wordt ook wel gesproken van lange

digt bijeenstaande kaaktanden doch tevens gezegd, dat die

zacht zijn en als borsteltjes. Welligt zijn deze teedere tandjes

bij mijn voorwerp tijdens het onderzoeken der kaken los geraakt

en verloren ffecfaan.ö o »

Lesson vond een groot aantal exemplaren zijner soort onder

drijvende boomstammen nabij de , kust van Nieuw Guinea.

De heer Canïou vond eene soort van Leptocephalus in eene

Corvina, bij Pinang gevangen, en beschreef haar onder den naam

van Leptocephaliis dentex in zijne Catalogue of Malaijan Kslies.

De habitus dezer soort moet vrij wel aan dien der onderwerpe-

lijke beantwoorden , doch zij zou een' spitsen snuit (a short verj

pointed muzzle) hebben, terwijl haar tandenstelsel beschreven

wordt als volgt: //on each side of the upper jaw appeared five

//forwards directed, pointed teetli and in the intervals betweeu

//them four smaller, similar ones. Eacli branch of the lower

//jaw was arnied with five teeth, somewhat longer, but resem-

//bling those of tlie upper jaw; minute teeth appeared in tlie

// intervals between the three anterior lonfjer ones."

GYMNODONTES.

TropidicJithys jantJiinopterus Blkr.

Tropidijhtli. corpore ii-regulaii-oblongo compresso, allitadino 3» cirfiter

in ejus longitudiiie j capite acuto rostrato 3 et paulo in longitudine corporis
;

linea rosti'o-frontali cancaviuscula; oculis saperis 3^. ad 3|. in longitudine

capitis, plus diametro 1 distantibus; loco iiarium depressione superficiali ro-

tnnda iraperforata -vix conspicua; capite , doiso ventreqne spinulis distanti-

bus s?.abrisj lateiibns caudaque laevibus; dorso subcaiinato angulato; pin-
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nis dorsali et anali altioribus quam basi lougis rotundatis; caiul al i convex

a

4^ circiter ia longitudine corpovis; colore corpore snpenie profunde oliva-

ceo , ventre margaritaeeo-roseo; dorso ocellis coiifertis raargavitateis ; latcii-

bus ocellis magaritaeeis niajoribiis rete olivaceo cinctis; ociilo vittis aureo-

rubris vadiatira cinuto; rostro vittis aureis transversis, genis vittis lougitu-

diualibus ornatis ; dorso sub pinna rancula lua.icna rotunda iiigi'a ocellis iiiar-

garitaceis cincta; piiiiiis diliite \iolaC(;is.

D. ]/8. P. 2/12. A. ]/S. C. 1/S/-2.

Habit. Araboiiia, in niaii.

Longitudo speciniinis ur.ici 43'".

Aanm. Het geslacht Tropidiclithys blijkt meer en meer in

den Indisclien Archipel vrij rijk aan soorten te zijn. INfadat ik

vier soorten daarvan van den Indischen Archipel nader heb doen

kennen, soorten, welke trouwens reeds in meerdere of mindere

mate aan vroegere schrijvers bekend Avaren (Tropidichthijs

Bennetti Blkr, Tropidichthijs margaritatus Blkr, Tropidichthijs

striolatus Blkr en Tropidichthijs Yalentini Blkr ), erlangde ik het

bovenbeschreven voorwerp, hetwelk stellig eene vijfde soort voor-

stelt, kenbaar aan hare violette ongevlekte vinnen en aan de

groote parelkleurige oogeu van rug en zijden, welke laatste in

een fraai olijfldeurig netwerk gevat zijn. Ik zie deze soort bij

geen der schrijvers vermeld of afgebeeld, tenzij Vat-entijn's

fiffuur jNTo. 269 haar mo2:t voorstellen.

BALISTINI.

Monacanthiis curtorhjnchos Blkr. -

Monac. corpore oblongo compresso , diatrietro dorso-anali 3^ ad 4 fcre

in cjus longitudiiic absque filo caiidali , latitudine 2^ circiter in diametro

dorso-auali; capitc acuto convexe S^ ad 4 fcre in longitudine corporis abs-

que fdo caudali, vix longiore quani alto; oculis diametro 3 ad S-J. in lon-

gitudine capitis; linea rostro-frontali convexa; rostro acnto oi'ulo duplo

circiter longiore; dentibus utruquc maxilla G acutis, anticis apice obliquis

vel cmarginatis, angularlbiis rotundatis; apertura brani-hiali ante basin

pinnae pectoralis superiorcin dcsincntc, longitudine oculi diametnim sub-
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acquante; cute toto corpore spinulis brcvissimis scubra; liaea latcrali maxi-

me conspicua regione pcistoculari rcctiiiscuia ]_supra apicem pcctoraliiim an-

gulo obtuso deorsum flexa et usque ad media latera siipra radios anales

anteriores descendente, posteriore corporis parte rectiuscula; parte lineae

lateralis cephalica oculum cingente ramis postoculanbus 2. ramo superiore

membranam spiiiac dorsalis versus adscciuleiUe, inferiore sub uculo bifi-

do crure posteriore curvatara duplii'.e descendente et ante spiiiam yentra-

lem cum crure lateris oppositi unito, crure nnteiiore anguliun oris versus

deBcendente ibique sursiun curvato nares attii)gente et ocuhim supcrne cin-

gente; cauda sjtis vel spinis majoribus nullis; spina dorsali supra oeuli

parteni postcriorem inserta, rostro vix vel non breviore, grncili, aciita,

scabra, dentibus majoribus nullis; pinnis dorsali radiosa analique autice

elevatis acutis eniarginatis , diametro dorso-auali minus duplo bumilioribns

radiia simplicibus; ventrali triungulari squaniis majoribus polyacuiuhis valdc

scabra, spiaa longe infra pinnam prominente dcntibun luiignis spinaeformi-

bus armata , radiis membranam non vel vix supcnmtibus; pectoralibus ob-

tusis convexiscapite plus duplo brevioribus; caudali obtusa convexa radio

subexterno superiore in filum bindum producto , absque filo 5^ ad 5> in

longitudiue corporis; corpore fuscesceute-aurantiaco maculis magnis fuscis

iiebulato spatiis internebularibus maculis parvis et vittulis violaceo-fui.cis

pictis, vittulis capite oblique transversino , ventre reticulatim et oblique lon-

gitudinaliter dispositis; pinuis membrana coeruleseente-hyalinis radiis auran-

tiacis; spina dorsali fusco annulata; ventrali aurantiaca inferue vittis lon-

gitadinalibus 3 fusco-violaceis; caudali fasciis 2 latis transversis dift'usis vio-

lascentibus radiis exteruis violascente variegatis.

B. 5. D. 2—28 (oma. siinpl.). P. H (omn. simpl.). A. 27 Comn. simpl.).

C. 12 (omn. fiss.;.

Habit. Amboina , in mari.

Longitudo 2 specimiuum absque filo caudali 02'" et 103'".

Aanm. Deze Monacanthus is gemakkelijk herkenbaar aan haar

slank ligchaam, bol profiel, slanken weinig gewapeudcn rug-

doorn, spitse '2^ rugvin en aarsvin, zeer duidelijk gemarkeerde

zijlijn, staartvindraad, Ideurteekening , enz,

Monacanthus cryptodon Blkr.

Monacanth. corpore oblongo compresso, diametro dorso-anali 3 fere ad

2» in ejus longituJine, latitudine 3 ad 3 fere in diametro dorso-anali; ca-

pite acuto
3.J oirciter in longitudine corporis, vix altiore quam longo; ocu-
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lis diametro 3 circiter in longitadiiie capitis; linea rostro-frontali dcc'ivi

convexiuscula; rostro acuto oculo duplo circiter longioi-e; dentibus utraque

maxilla C ocutis, ant.icis apice obliquis vel emarginatis, angalaribus rotun-

datis ; apertura brancbiali ante basin pinnae pectoralis superiorem desinente

longitudine oculi diametruin subaeqnante; cute toto corpora spinulis brevis-

siniis scabra; linea laterali A'alde conspiciia regione postoeulari leviter ad-

scendente sapra apiccm pinnae pectoralis angulo obtuso deorsuin flexa et

usqtie ad media iatem sapra radios anales antcriores desceiidente
, poste-

riore corporis parte rectiuscala; parte liueae lateralis cephaiica oculam

cingente ramis postocularibus 2, ramo sapeii'>re meinbranam spinae dor-

salis versus adscendente, inferiore sub oculo bifido crure posteriore curva-

tura duplice descendcnte et ante spinam ventralem cum crure lateris op-

positi unita, crure anteriore angulum oris veisus dtscendente ibiqne siusuni

curvata nires attiugente et oculum superne cingente; cauda se;is vel spi-

nis majoribus nullis; spina doisali supra cculi partem posteriorem inserta

rostro non brcviore, gracili, acuta, scabra, dentibus majoribus nnllis; pin-

nis dorsali radiosa analique obtusis convexis diametro dorso- anali quadru-

plo circiter luimilioribus radiis sitnplicibus; pectoralibiis obtusis convexis

capite plus duplo brevioribns; ventrali trianguhiri squamis majoribus polya-

canthis valde soabra, spina longe infra piunam prominente dentibus mag-

nis spiuacformibiis armata, radiis membranani vix superantibus; caudali

obtusa convexa angulis acuta 5 et paulo in longitudine corporis; corpore

aurantiaco-fusco maculis magnis irrcgularibus fuscis nebulato, spatiis inter-

nebularibus guttulis parvis fuscis numerosis; spiua dorsi fusco annulata ;

piiina ventrali fuscescente-aurantiaca fusco marginata fasciaque lata diiïusa

longitudinali fusca
;

pinnis ceteris membrana coerulescente-hyalinis radiis

aurautiacis; caudali fasciis 3 transversis fusco-violaceis, radiis externis

fusco-violaceo variegatis.

B. 5. D. 2—2C (onin. simpl.)- P. 10. (omn. simpl.j. A. 2G (omn. simpL).

C. 1/10/1.

Ilabit. Amboina, in mari.

Longitudo 2 spcciininum 84'" et 88'".

Aanm. Deze soort staat iu verwantsdiap tussclien Monacan-

llius clwirocepludus Blkr en Monacantlms nemurus Blkr, docli

is slanker van ligchaam, heeft het profiel van den snuit meer

bol dan hol, de zijlijn zeer duidelijk zigtbaar, den rugdoorn

minder sterk bewapend, andere kleuren, enz. Ik ontleen den

soortnaam aan de geringe bewapening van den rugdooru.

Ik bezit thans de vokende soorten van Monacanthus van
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den Indischeii Archipel: Monacanthus Gantoris Blkr (van Ja-

va, Bauka, Singapore, Ternate), Monacantlms choirocephalus

Blkr (van Java) , Monacanthus chrysos pilos Blkr (van Amboi-

na en de Batoe-eilanden) , Monacanthus geographicus Cuv. (vaii

Java en Bintang"), Monacanthus hajam Blkr (van Java), Mo-

nacantlms (Amanses) hystrix Burt. (van Amboina), Monacanthus

Houttuyni Blkr (van Sumatra, Ternate en Flores) , Monacanthus

janthinosoma Blkr (van Amboina), Monacanthus melanocephalus

Blkr (van Solor en de Batoe-eilanden), Monacanthus 'melanopte-

rusBlkr (van Celebes), Monacanthus nemurus Blkr (van Java),

Monacanthus tomentosus Cuv. (van Java, Celebes, Halmaheira,

Amboina, Ceram, ïlores), Monacanthus trichurus Blkr (van

Batjan, Amboina, Ceram) en de beide boven beschrevene van

Amboina.

SOLENOSTOMATOIDEI.

Solcnostoma hracliijurus Blkr.

Solcnost. corpore clongato compresso, altitudine VJ- ad 8^ in ejiis longitudi-

ne, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite 3 ciiciter in longitudine cor-

poris; oculis diametro 7 circ^jter in longitiuliae capitis; vertice, crista na-

so-frontali et crista suborbitali spinulis phuihus parvis simplicibus scrratis;

orbita anticc et postice spiaula mnjore avmata; rostro acuto oculo plus

quadniplo longiore, altiore quam lato, plus sextuplo longiore quam parte

gracilliina alto, superne antice in 3" tertia parte spina nasali bifurca , iu-

ferne«antice in dimiJio postciiore < irro diviso; scu is corpore 30 p. m. iti

serie lonyitudinaii, cariiiis spinulis bifunis armatis, scutis posteiioribus scu-

tis antüiioribus miilto niinoribus; dorso posiice ventreque post anum gib-

bosis ; piuna dorsali 1" postice iii anteriore dimidio corporis kita , corpore

multo aliiore, flabelliformi, basi oculo non vel vix longiore; pinnis dorsali

2* et anali tota earum longitudiue circiter a pinna caudaii remotis corpore

minus duplo humilioribus , Aix longioribus quam aliis, rotundatis; pectora-

libns obtu.-ii rotundatis; ventralibus rostro multo brevioiibus obtusis; cau-

daii obtusa rotiindata 5 tiicitcr in longitudiae corpoiis; colore corpore pin-

niique pulchre roseo-flavoj capite corporcque \ittulis trausvertis ex parte
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iiiterruptis pulclicrrime carmosinis; pinnis dorsali 1", caudali ventraliquc

luaculis oblongis vittaeformibus aliquot pulclierrimc carmosinis.

B. 2. I). 5—18? P. plus quam 20. V. 7? A. IS ? C. 15.

Habit. Amboiiia, in maii.

Longitudo 2 speiiminuni 51"* et 55'''.

Aaiini. Deze Solenostoma is nader verwant aan Solenostoma

paracïoxuvi Lacep. (Nat. Tijdschr. N. Ind. YIp. 506), dan aan

Solenostoma cyanopterus Blkr (Nat. T. N. Ind III p. 308 Verh.

Bat. Gen. XXY Trosk. visscli. ubi false sub nomin. Solenost.

paradox.). Zij onderscheidt zich door haar fraai geel ligcliaam

en fraai karmozijue vlekken, alsmede door betrekkelijk ster-

kere doornbewapening van den kop, slanker ligchaam, kortere

staart- en buikvinnen, enz.

Mijne voorwerpen, ofschoon in uitmuntenden toestand van

bewaring, hebben de vinstralen zoo teeder, dat ik hun aantal

niet naauwkeurig heb kunnen bepalen.

Scrijjsl Batavia CalencUs 3Iartii mdccct-v.
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Nieuwe toezendingen van Celebes stellen mij al weder in de

gelegenheid, iets tot de kennis v#i de visclifauua van dat ei-

land bij te dragen. De heer C. W. E. Mocac , aan wien de we-

tenschap reeds verpligt is door Kijiie verzameling van Mana-

dosche visschen, beschreven in het 7^ deel van het Natuurkun-

dig Tijdschrift voor Nedcrlandscli ludië, had op nieuw de goed-

heid mij een veertigtal vischsoorten van Manado, gedeeltelijk

in zee, gedeeltelijk in zoet water gevangen, te doen toekomen.

De heer W. IIubers van AssENiiAAD,>oflicier van gezondheid

der 2c kl., stond eenc verzameling aaii mij af, bestaande uit

Sd' soorten, alle bij Bonthain aan de zuidkust van het zuid-

westelijk schiereiland van Cclcbcs gevangen.

YTIT. 33
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üe verzameling van den lieer Mogk bestond uit de liieron-

der genoemde 40 soorten.

Pisces 3Ia?iado7ie?ises Collecüonis MogJcianae.

1. *Apogon mncropteroïiles Blkr. 19. Chaetodon vagi\bundus BI.

2. * Cluilodiptenis quinqne.ineatus 20. „ \ittatus Bl.Selin.

CV. 21. Heniochns macrolepidotus CV.

o. *Serrnnas hexa<:;onatns CV. 22. *HolacantIuis lencoplenra Blkr.

4. * „ boutoïdes B.kr. 20* "^Pemphciis oiialentis CV.

5. Mesopiion amboinen.-is B kr ::2 24. Ophicephalus striatus BI. Aq. d.

Mes. melanospilos B kr. 25. * Amphacanthus tetrazona Blkr.

fi. „ b(ittoncn>i-! Bikr zz 26. Acantliurus matoïdes CV.

I\Ief!. jantliiiuirus Blkr— 27. *
,, melanurns CV.

Diac. melanura Hüpp. 28. * Gohius dcmssatus Blkr. Aq. dnic.

7. *Holoccintruin diulema CV. 29. Eleotiis belobrancha CV. Aq.dulc.

8. „ orioiitalc CV. 30. *Pseudochromis xanthochir Blkr.

9. *
,,

saiTimara CV. 31. *Arapbipiioa melanopus Blkr.

10. Dulcs maculatus CV. Aq. dule. 32. Glijphisodon coelestinus Sol.

11. '^DatniacanccllataCV. Aq. dulc. 33. *
„ Schlegelii Blkr.

12. * Percis cylindriea CV. 34. *
,, tiifasciatus Blkr.

13. *Diagriimma lineatum CV. 35. * Pomacentriis chrysopoecilus

14. ^Scolophides leiicotaemoides Blkr. K. v. H.

15. Heterognathodon xanthopleura 3fi.
*

,,
pavo Lacep.

Blkr. 37. ^Dascyllus anianus CV.

16. Chaetodon ainiga Forsk. 38. Julis (Halichoeres) bandanensia

17. * „ dorsalis Ewdt. Blkr.

18. * „ lunula CV. 39. * „ ( „ ) strigiventer Benn.

40. * Angviillft Elphinstonei Syk. Aq. d.

Op vijf soorten na, t. w. Ileniochns raacrolepidotns CV.,

Acantliurus matoïdes CV., Eleotris belobrancha CV., Glyphiso-

don coelestinus Soland. en Jnh's (Halichoeres) bandanensis Blkr,

zijn alle deze soorten nieuw voor de kennis der wateren van

Manado. Daarvan zijn nieuw voor de kennis der fauna van Ce-

lebes, de met een ^ gemerkte, ten getale van 26 en van deze

nieuw voor de wetenscfiap Scolopsides leucotaenioldes , Aw,p}ia-

canthis tetrazona, GoUus decnssatus en VseiidocJiromis xa7ithocUr.

De verzameling van den heer Hubers van Assenraad be-

vatte de hieronder genoemde 3i soorten.
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Pisces Bonthaine7is'is Collecüonis Assenraadianae.

1. Apogon macropteroïiies Blkr. 18. Selaroï^les leptolejiis Clkr.

2. * „ quadiifasci itus CV. 19. CarangoïJes citiila B kr.

3. Mesopiion fulviflümma Blkr. 20. Equula obloiiga CV.

4. * ,, ni-adras CV. 21. *Gazza equulaeformi-i Eiinp.

5. Thcrapon servus CV. 22. Mugil coeruleoimi''iilatiis Lacep.

6. Sphyraena obtusata CV. 23, *Atheiiiia lacuiiosa Forst.

7. Sillago malabaiia Cuv. 24. * Julis (Halii;boeiesj kawun'u Blkr

8. Upeneoïdes vittatus Blkr. 25. Belone cylindiii-a Blkr.

9. *Platycephalus batavieiisis Blkr. 26. *Hemiiamplius Quoyi CV.

10. Pristipoma caripa CV. 27. Cliirocentrus dorab CV.

11. Diagramma crassispiuum Eiipp. 28. *Pellona Hoeveuii Blkr.

12. ScolopsidesmonogrammaK. V.H. 29. *Spratella finibriata CV.

13. Pentapus setosus CV. 30. Engraulii Browtiii CV.

14. Dentex taeniopterus CV. 31. „ cncrasi'-holoïdcs Blkr.

15. Caei-io chrijsozona K. v. IT. 32. * „ Russellü Blkr.

16. Gerres kapas Blkr. 33. Saurus niyops CV.

17. Caranx Forsteii CV. 34. *At;liirus pavoiiiiius Lacep.

Ofsclioon er onder deze soorten geene voorkomen, welke niet

reeds beschreven zijn, zijn zij tocli alle nieuw voor de fauna

van Bonthain, vau welke plaats tot nog toe geene enkele soort

was bekend geworden. Bovendieu bevat zij nog een elftal soor-

ten, nieuw voor de fauna van Celebes, welke soorten in de lijst

met een "^ gemerkt zijn.

Het aantal mij thans van Celebes bekende vischsoorteii be-

draagt 390, waaronder 243 van M^cnssar, 82 van ]5ulucomba,

34 van Bonthain, 6 van Maros, 30 van Kema, 2 van Ton-

dano en 87 van Manado.



DESCRIPTIONES SPECIEIIUM DIAGNOSTICAE,

PERCOIDEL

Datnia cancellata CV. Poiss. III p. 108.

Datn. corpore oblongo compresso, altitucliiie Si civciter in ejns longitii-

diue, latitudiiie 2^ circiter in cjiis altitudine; capite acuto 3| circiter in

longitinline corporis; altitudine capitis li circiter in ejus longitudine; ocu-

lis di:unetra 3i ad 3* in longiiudine capiiis; linea rostro-dorsali ante ocu-

los convexa vertice conciviuscmla; rostro acnto convexo oculo non vel vix

longiare; osse siiborbitali dentibus bene cons[>iciiis
; maxilla superiore maxil-

la infeii>re longitre vix ante oculum de^^ineute; deniibns maxillis pluiisc-

liatis serie extcrna seiicbus ceteiis longioiibns j denlibus vomeiiuii et pa-

latini-i minimis vomerinis in cri-itam ^^ formem, palatiiiis ntroqiie latei'e

in cristnm gradllimam disposiiis; praeoperculo subrectangnlo angulo ro-

tuiidato dcniibiis valde eons}iiiiis angtilaii!)us subspinaeformibusj operculo

spiiii-f 2 iiifeiiiire supcii')re nitilto longiore; sqiiamis 50 p. m. ia serie lon-

gitudiuali; piaiiii dorsaÜ et anali bati vagina squamosa; dorsali pavte spi-

nosa parte radiosa non aliijrc Sjitiia 4* spiiiis ceteris longiore corpore nii-

jius duplo huniiüore, parte radi).sa acuta \ix emargiiiata radio lo radiis

ceteris longiore; pectoralilnis ücmi-i f)\, ventralilius acmis 4»., caudali cx-

tensa vix emarginata angulo iuferiore rotundata angulo superiore acuta 4».

circiter in longitudine covpoii.s; anali spiiia 2* valde cnissa longitudine spi-

nam dorsalem 4"" aequante spinis analibus 1* et 3' longiore; anali radiosa

acuta; colore corpore snperne \iiidescente marginibus squnmarum profun-

diore, inferne argentco; rostro sii])crne fiisccsi'ente; dorso fasiiis transversi^

violacco-fuscis lineam latcralem siipcraiitibus; latei ibus sub linea laterali fas-

ciis 3 longitudinalibus violascente-fuscis fascljs inferioiibus totis vel ex

parte e macnlis seriatis comp<sitis; jdnnia flavcscentibus dorsali radiosa

taudaliquc viulasccnte-liyaliiiis; dorsali parte radiosa praesertitn basi viridi-

violacea, dorsali spinosa iiigro margiiiata; ventralibiis nnaliquc radiosa an-

ticj basin versus macula maNinia fiisco-violacoa.
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B. C. T). 15/10 vel 12/11. V. ?/ll. V. I/.'). A. n/8 vclS/g. C. 1/15/

1

et lat. bicv.

Synon. Datnia treillisc CV. Toiss. III p. lOS.

Hiibit. Manado, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 113'".

Aaiim. Volgens eene teekeuing iu mijn bezit, nagelaten door

Van Hassei/i", komt deze soort o^) Java voor te Tjilankalian

,

aan de zuidkust der residentie Banten. Ik heb haar op Java nooit

aangetroflen , zoodat zij er zeer zeldzaam schijnt te zijn, Bedoelde

afbeelding heeft eene lengte van 87'" en is dus waarschijnlijk naar

een jonger voorwerp genomen. Zij vertoont de overlangschen

ligchaamsbanden gaaf en in de zijlijn een' vierden overlangschen

band, welke de dwarsche rugbanden kruist, terwijl er ook het

vlies der doornachtige rugvin tot ver naar boven zwart-violet

is. Bij deze soort schijnt de bandteekeniug bij toenemenden

leeftijd even zoo verloren te gaan als bij Datnia argeniea CV.

Datnia argeniea CV. heeft in den jeugdigen leeftijdstoestand 4

of 5 overlaugsche banden, welke later geheel verloren gaan.

Vroeger, hiermede onbekend, beschreef ik (Nat. T. N, Ind.

IV p. 247) twee jonge voorwerpen van Datnia argentea CV
onder een' eigen' soortnaam als Datnia cancellatoïdes. De dwar-

sche rugbanden bestaan echter bij de jeugdige voorwerpen van

Datnia argentea CV. niet. Beide sporten zijn overigens gemak-

kelijk van elkander te onderkennen, doordien bij Datnia ar-

gentea CV. de snuit veel spitser is, het j)rofiel konkaaf , de straal-

achtige rugvin en aarsvin afgerond en bol, enz.

SCIAENOIDEI.

Scolopsides lexicotaenioiiles Blkr.

Scolopsiil. corpore oblonc;o compresso , altitudinc 4 in ejiis lon.üitudinc,

latitudine 2 fere iu ejiis altiuuline; capite acuto 4 circiter in longitudine

c ivporis
, longiore quam alto; linea rostro-dorsali capite convexiuscula , nuclia

coucaviusciilni fronte et rosU'o supenic squamoMs f'culis diametro
2-J-

(irtitcr
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iu loiigltuJinc cajiius, diametro
J-

ciiciter distaniihu?; os5e suborLitali sub c>c iJo

oculo plus triplo luimiliore pes ioe si>iiia unica brevi, ial'ra spiiiara edentulo; os-

se aupramaxillari glabro; rostro oculo mnlto breviore; maxillis acfiualibus,

superiore sub oculi margiue auteriore des^iiieiite; deiitibus maxillis plurise-

riatis parvis seiie externa seriebus internis majoiibus; hvbiis carnosis; prae-

operculo leviter obiusangalo aiigulo rotuiidato, niargine posteriore deiiti-

bui conspicuis serrato ; opeiculo spina bene cinsi.iuua; squamis ciliaiis la-

teribus 40 p. m. in saiij longiuidinali ; pinna dorsali spiiiis niediociibas

spinis 4* et 5* spiuis ceteiis longioribus corpore paulo hi^milioribus
,

parto

radiosa parte spiuosa paulo alliore rotundata; piiinis peetoralibus acutis et

ventralibus r.ciitis radio 1° producto 4J lirtiter, caudali emarginata lobij

acutis 4i cin-.iter in longitudiiie corporis; anali spinis L* et 3' subaequali-

bus parte radiosa rotundata liumilioiibus ; colore corpore dorso siiperne vi-

lidi-roSQO lateribus iuferneque auranliaco-flavo; fascia ocalo-caudali latis-i-

ma margaiitauca fasciisque 2 longitudinalibus nigro-violaceis, fascia supeiioro

rostro-supraoculo-caudali curvata tota supra liueam lateralem decurrente et

rüstro dorsoque caudae cuin fasoia lateris opposiii unita, fascia inferiorc

rostro-oculo-caudali recta mediam basin pinnae caudalis atiiiigente; linea

laterali leviter fuscescentej pinna dorsali roseo-hyalino et aurantiaco-flavo

uebulata spinis l" et 4"" iiiter macula magna nigra, radiis siugulis basi

macula par va fuscescentej peetoralibus, anali et caudali aurantiaeo-flavis;

ventralibus flavis antice albo margiuatis.

B. 5. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. l/ió/l

et lat. brev.

Habit. Manado, in mari

Longitudo speciminis unici 75'".

Aanm. Door liare twee overlangsclie zwartviolette banden,

welke een' parelkleurigen band begrenzen , herinnert deze soort

Scolopsides leucotaenia Blkr van Banka (Nat. Tijdschr. N. Ind.

UI p. 451). Deze laatste is evenwel eene geheel andere spe-

cies, zich van de onderwerpelijke onderscheidende door hooger

ligchaam en sterk ontwikkelden 2" aarsvindoorn , terwijl er de

parelkleurige band veel smaller is, de donkere banden daarente-

gen veel breeder zijn, de bovenste donkere band nagenoeg regt

is en de voorste helft der zijlijn bedekt, de zwarte rugvinvlek

ontbreekt, enz.
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TEUTHIDES.

Amphaca7ithus tetrazona Blkr.

Ampliac corpore oblongo compvcsso, altitudiiie spinara dorsi 1" inter

et stiiiani ventralem anteriorem 3 circiter, spinam dorsi 7" intcr et spi-

nam analem 1" 2|- circiter in ejus longitiidine, latitudine 3 ad "\ iji ejus

nltitudine; cai ito 4 fere in longitiidine corporis, vix longiore cjiiam alto

;

linea lostro-dorsali rostro reriicoqne concava, ante cculos convexa ; oculis

diametro 2» circiter in longitndine capiiis; crista orbitali denticnlata; linea

interoculari convexiuscula; rostro aciito absqne maxilla snperiore oculo

breviore; dentihus utraqne maxilla p. m. 24 infra apicem cmarginatis

subtiilobis; osse suborbitali angnlo oris ocnli di:\metro huniÜiore; oper-

culo, pracopciculo ossibusqiie scaptilaiibus vix vel non stiiatis; squamis

minimis parinn consficiiis postscapnlaribiis ceteris aequalibus; linea latera-

li tubuiis subcontiguis notata singulis tiibulis superne ramulum edentibus;

pinna dorsali partem spinosam inter et radiosani parum emarginata spinis

magnis S* et lü* ceteris longioribns 2|. circiter in altitudine corporis, 1"

ceteris breviore; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo humiliore obtusa

rotundata; pectoialibus apico acutiuscnle rotundatis ^\ circiter, ventralibus

7 circiter, caudali leviter emarginata lobis rotundatis 5^ circiter in longi-

tndine corporis; anali spinis validis postica ceteris longiore parte radiosa

convcxa vix altiore; colore corpore pinnisque pulcbre flavo; dorso vittis

4 transversis undulatis geminatis fnscejcentibns infra media latera descen-

dentibus, vitta anteriorc sub spina dorsi 3* ciniter, 2* sub spina dorsi

7* vel 8", S» sub spina dorsi 11° vel l2*, 4' sub radiis dorsalibas 3° et 4o.

B. 5. D. 1 prociimb. 4- 13/10 vel 13/11. P. ?/l4. V. l/3/l. A. 7/9

vel 7/10. C. 1/l-V ^^ ''^f^- ^'"cv-

Hiibit. Manado, in marl.

Longitudo spei'iminis unici 64'".

Aaiim. Deze soort is gebouwd naar de tijpe van Amphacan-

tlms corallinus CV. docli haar profiel is nog spitser, hare staairt-

vin minder uitgesneden en het ligchaam ongevlekt. Zij is boven-

dien herkenbaar aan de lengte der 9° en 10e rugdoornen in

verhouding tot de overige doornen, aan de bovenwaarts van

de zijlijnbuisjes afgaande takjes en aan de 4 dwarsche twee-

linfif-ruwbanden.



GOBIOÏDEI.

Goh'ms decussatïis Blkr.

Gob. corpore clongato compresso, aliituJinc Ci ia cjtis longitiuliiie, la-

titudine li circiter in ejus altitudine; capite obtuso convcxo 5 cirViter in

longituciine corpoiis; latitudiue capitis 1^, altitudine 1^ circiter in cjus

longitudiiie ; oculis diametro 3 et paulo ad 3i. ia longitudinc capitis, plus dia-

metro a distaniibiis, totis ia anteriore dimiilio capitis si;is ; rostro obtuso con-

vexo; maxilla superiare maxilla iaferiore non vel vix breviore, sub oculi partc

anteii'ire desineutc; dentibus maxillis pluiiseriiiiis, aniice serie cxterna 8

cctciis intertiii longioiibus curvatis, maxilla iaferiore utroqiie latere cani-

no magno curvato extrorsam spectante ; lictu obliquo; sulco sc.tpulari

conspieuo; capita vertice operculisque supernc tantum squamato; sqnamis

frontera inter et pinnani dorsalem 1" 28 p. ra., lateribus 60 ad 65 p.

m. ia serie longitudiaali; squamis nuclialibus et posithoracicis sc[uamis ceteris

minoiibus; appendice anali corica; pianis dorsalibus approximatis altitu-

dine subaequalibus, corpore huuiilioribus, spiuosa obtiisa spiais flexiiibns

non productis, radiosa obtusa postice angnlata radio 1» flexiü; pectoralibus

obtubis rotundaiis 5| ad 5|., ventrali rotundala 6|. circiter, caudali obtusa

rotundata 5 circiter in longitudine corpoii'!; anali dorsali radiosa humiiiore

postice acutangula; colore corpore superne •\iriJescente-roseo, inferno mar-

garitaoeo; vitiis ccplialo-caiulalibus 4 pulcbre rubro-aurantiavis vitiis trans-

veri-is 10-12 rubro-anrantiLieis unitis; caj'ite viiiis 2 rubris iiigro et coeru-

leo limbaiis supeiiore rostro-oculo-soapulari , iafeiiore mento -operculo-

pcctorali; capite corporeque iasupcr ocellis minimis coeruleis; eauda superne

macula profunde aurantiacii coeruleo tincta; pianis dorsalibus et anali

aurantiaco-rubris vitii-t longitiidinalibus obÜquis pluiibus gracilibus coeruleis;

pectoralibus vi >lrtscente-liijali;iis l)a>i auraniiaiis; ventrali flavesccntc-auran-

tiaca; caudali aurantiaca marginibus coerulescciitc.

B. 4. D. 6—1/15 vel 6— 1/16. T. 18. V. 1/5. A. l/U vel l/ló. C.

5/l."/5 lat. brev. Incl.

Ilalit. ]\Ianado, ia .^quij fliivio-maiiiiis.

Longitudo 2 sjicciuiiauai 6^'" et 67"'.

Aanin. l^e rijkdom aan soorten van Gobius van den In-

dischen Archipel schijnt onnitputtelijk te zijn. Ju 1848, toen

ik mijne Bijdrage tot de kennis der Blennioïden en Go-

bioïden van den Soenda-Mohiksclicn Archipel publiceerde, wa-

ren er nog naauwelijks 10 soorten van bekend en in die Bij-



— 4,i3 —

drage bragt ik dat aanhd reeds op 4.d of eigenlijk op 38 (1) ,

terwijl ik tliaiis ri.:eds iut;er d;iii Sü fe^oorteu vaii Gobius van den

lüdisclien Arcliipel ken.

De ouderwcrpelijke i>ooit b(;hoort tol de groep niet iioiidstan-

deii, stoinpaa kop en staartvui eu kleine schubben, en is zeer

gemukkelijlc herkenbaar aan hare 2 fraaije rood'e kopbanden, aau

de overhiuu;sche door dwarsbanden vereeni<?de vier roode banden

des ligcliauruiS eu aau liare talrijke rugviu- eu aarsviiistraleu.

PSEUDOCimOMIDES.

Pseudochromis xanthochir Blkr.

Pseiulot'hr. cofjiure oblongo compresso , altituilino 4 ad 3^ in ejns lon-

gitudine, latitiidine 2 circiter in ejus altiiudine; captj ac ito 3* i-in'ite

in longitndine «Ki-poris, longiore qniini alto ; linea ro^srid-frontali declivi rec-

tiiiMMila; oc-iilis diametro 3 et paulo ad
3J.

in lonjiiiuduie oapitis: rostro acuto

oculo inulti) hreviore; maxilla superiore innxilla iiifeiioic bre viore sub ociili

pmte auterioie desmeiite ; maxilla dentibus pluriseriati.s serie externa seriebus

internis nirtjoribus, utraque uiaxilla aiiti<'e caninis 4 ad 6 mai;uis luivatis,

maxilla infeiiore deniibus serie externa lateralibus mediis oeteris paulo

raajoribus;^ dentibus vomerinis et palatinis pluriseriatis parvis , vonierinis

in thiirmani ^^ t'ünnem
,

palatinis utroque latere in vittam gracilem colloiatis;

praeoperiulo sqiianiis in series transversas obliqiias 4 dispositis; squamis

opercularibus squarais praeoperculariiuis miijoribus; squamis lateribus 40

}). nu in serie longitudinali ; linea laterali tubulis sinipliuibus notata sub

piiinae dorsalis parte posteriore iuterruptii
;
pinna dorsali supra basin peo-

toralium incipiente parte radiosa multo humiliore spina postica spinis 2

antenoribus longiore, parte radiosa postice rotuadata corpore dunlo fera

humiliore; pectoralibus obtusis^rotundatis 5*, ventralibus acutis 6ciiciter,

caudali obtusa rotundata 5 et paulo ad 5|. longitudine corporis: aiiali dor-

sali vix vel non humiliore postii;e angulato-rotundata, sj)inis ï' et ö* sub-

aequalibui; ooiore corpore supcriie fuscesceute , uapito inferuequa auran-

(1) Van de lijst in die BijdrHge gegeven (Verh. Bat. Gen. XXII Goh.

p. 6), is mij later gebleken, dat Gobius phaiosonia Blkr dezelfde soort is

als Gobius celebius CV. en Gobius niAi'rurus Blkr dezelfde als Gobius

tentacuiaris CV., terwijl Gotiius grammepomus Blkr, Gobius fiisiformis

Blkr en Gobius persomitus Blkr tot eene enkele soort zijn ttiu- te breni^cn.

VIII.

"

S.'i
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tiaco-rubro; squamis ilorso latciibusque singalis macula fusca, maculis vit-

tas longituilinales totidem ac series sqiiamaruiu similantibns; pinna dorsali

inferno fus'Ca superne aiirantiaca vittulis longitudinalibus coeruleis; pectora-

libus roseis basi macula magiia auraiitiaca; ventralibiis analiqiia aaran-

tiacis , anali vittis longituclinalibus subabiuptis coeruleis; caudali basi me-

diü(]^ue violaceo-fusca marginibiis late aiiraiitiaca.

B. C. D. 3 4- IG sinipl. + Il fiss. P. ^/IQ. Y. \/i A. 3 t 1 simpl. +

13 Ycl 14 fiss. C. 17 et lat. brev.

HaLit. Manado , in inari.

Longitudo 2 speciminuni 59*" et 60'".

Aanm. Deze soort heeft zeer groote verwantschap met Pseu-

docliromis fuscus Müll. Trosch., doch onderscheidt er zich van

door kortere buikvinnen en andere kleuren, afwezigheid van

zwarte borstvinvlek en staartvinranden , enz. Zij is kenbaar aan

hare rooskleurige aan de basis met eene groote oranjeklzeurige

vlek geteekende borstvinnen, oranjekleurige buikvinneu en aars-

viu, violette breed in oranje gevatte staartvin, enz.

Scrijpsi Batavia Calendis Aprilis mdccclv-



VIERDE BIJDRAGE

TOT DE KENNIS DER

ICHTHYO LOGISCHE FAUNA

VAN DE

K O K O S - E I L A N D E N,

DOOR

P. B I< K ï: H. K R.

lu Februarij en April 1855 ontving ik weder een aantal vissclien

van de Kokos-eilanden, welke ik, even als de vroeger van daar

ontvangene, te danken heb aan den lieer J. G. C. Ross. Deze

nieuwe verzamelingen munten weder uit door goede bewaring

en rijkdom aan soorten , nieuw voor de keimis dier kleine eilan-

dengroep. Zij waren zamengesteld uit de volgende soorten.

1. *Apogon bandanensis ]')lkr. H. Synanceia brachio CV.

2. „ novemfasoiatus CV. 12. *ScoIopsitles cancellatus CV.

3. *CheiloJipterus quiiuitielincatus

CV. 13. Letlin'nus cocosensis Blki'.

4. Serraniis hexagonatus CV, 14. Cliaetodou auriga Forsk.

5. * noloeentriiui sammava CV. 15. ,, epliip[)iiiin CV.

6. *Myripristis murdjan Kiipp. 16. * „ semeioii Ijikr.

7. *Upeneiis baiberinus CV. 17. *Znnclus i-oriuitus CV.

8. * Pei'^iis caudimaculata lltipp. 1?. Ainpliaeantlius liexMgoiiatns Blkr.

9. '"Svjorpacna bandanensis Blkr. 19. Acaiitlanus Kiippellii Jïlkr.

10. * „ polylepis Blkr. 20. „ triostegiis CV.
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?1. *Mii!r'1 '•oenileoTnaoiiIrtttis Lac. 35. ^Julii» (TT«li<•hoere^)spi^^rnsBlkr.

22. SiilariHS melanoceplialiis Rlkr. S(ï. * Gon/fihoxiiü melHiiotus Blkr.

5-'. ,, siiraatrftTius Blkr. 37. *CheUiniis «hlninnis Blkr.

*2+. *Gobii»8 cocoseiisis Blkr. 38. *
., tetruzona Blkr.

25. „ 0|jhrhalmotaenia Blkr. 3^. *Rpibii!iis insidiat.or CV.
2fi. ,. phiilaena CV. 40. *Si'arns coernleopuni^tHtus Rüpp.

27. *Fjier)tri.s i'_v»iiostifcma B'kr. 4 1, *Callyorlon waiffiensis CV.

28. *Antennarius tiinnrnifer Blkr. 45. * llemiraniphiis Diissnmierii CV.

29. Poniii.-eiUrns pr<>sop<itaeiii"ïiie8 43. Rhonibiis paiitheiinui» Rüpp.

Blkr. 44. *Muraeiia Agassizi Blkr.

30. Dascylhis aninniis CV. 4 5, *
„ colnbrina Richds.

31. Glyphisodori aiitjeniis K. v. H. 4i) *
,, micropoeciins Blkr.

32. *Heli;ise< coenileiis CV.?? 47. Bnlistes aoiileatns L.

3;>. * Laln-' ï les paradisens Blkr. 4P. ^O^traoimi i'oiiiiirns L.

34. * Tiiiiiu-M iiiclaptenis CV.

la Tnijne laatste Bijdrage tot de kennis iclitliijoiogisclie fauna

van de Kokoseilanden (1) bragt ik het aantal van daar beken-

de vischsoorten op 61 of eii^-enlijk op 59, aangezien Pom,acen-

trns cijcmospih-1 Blkr mij sedert geblektin is dezelfde soort te

zijn als I^om.aceiitrns prosopotaenioïdes Blkr (2) en GlijpJilwchn

Itossli Blkr dezelfde als GlijphUoJon biocellatus CV. welke zelve

geene andere soort is als (jlijpkhodon antjeriu/t K. v. H. De

]n boveastannde lijst met een "^ gemerkte soorten, ten getale

van 30, komen in die bijdrage niet voor en zijn alzoo nieuw

voorde fauna der Kokoseilanden. 6 dier soorten, t. w. Chaeto-

don sew.pion Blkr, Fyleotris cijivosiigt^aV>Wv , Haliases coeruleufs

CV?, Gom.phosus melavotua "BW^r, Muraena Affa.t,<f/zi Blkr en,

Miiraena m/cropoecilus Blkr zijn nieuw voor mijne verzameling

(1) Denle Bijdrage, enz Nat. T. Ked. Tnd. VIII p. 170—180,

(2} Pomaceninis cyanostigma stelt den jeii'^digeren leeftijdstoestand voor

van Pomacenirus pvosopotaenioïdes. In dien jeugdigen leeftijdstoestand is het

ondernogkuilsbeen nog ongetand ; dorh deze tanden ontwikkelen zich later,

wat ik V\p eene rei van voorwerpen van verschillende grootte heb wnar-

genfimen. Iets dergelijks heeft plaats liij Poinacf.ntnis albifasa'atus M S -hl,

( Pomacentnis leucopleura Blkr) en misschien ook bij nog andere soorten.

Het ongetand zijn van het onderoogknilsbeen is dus slechts van betrekke-

lijke waarde l)ij de bepaling der soorten van dit gcslarhr.
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en de twee eerst-en de twee laatstgenoemde tevens nieuw voor

de Avetenscliaii. Gomphosiis melanotus is reeds gebrekkig afge-

beeld in de werken van Valextijn en Hexaud, doch in de

latere tijden niet nader beschreven of afgebeeld.

Door do gemelde soorten stijgt het aantal der thans van de

Ivokoseilanden bekend gevvordene visschen tot de hieronder ge-

noemde S9.

Species inscïum, Cocosenses liucusque cognUae.

1. Ap'igon bandanensis Blkr, Nat. T. N. Ind. VI p. 95.

'i. " novemfasciatus CV., ibid. III p. 163.

.3. Cieilodiptevns qiiinqiielineatiis CV., ibid. III p. '253

4. Serranus hexagonatus CV., ibid. VI p. 191.

•'S. „ niodelus CV., ibid. VII p. 39.

G. Mesoprion niargiiiatiis B]kr, ibid. III p. 554.

7. ., inonostigma CV., Verh. Eat. Gen. XXII Peic.

8. Tlolocentvnm leo CV., Nat. T. N. Ind. VII r. 35.t.

9. ., poeoilopteiu.s Blkr, ibid. VII p. 356.

10. ,, sflnunai-.v CV., ibid. III p. 555.

11. Mijiipristis iniirdjati Rüpp. ibid. IV p. 10-'.

12. Percis caudimaciilata Rüpp. ibid. V p. Ifi'?.

1.'^. Upenens barberiuns CV., ibid. II p. 172.

14. Mulloïdes flavoüneatiis Hlkr, ibid. II[ p. 697.

15. Scorpaena bandanensis Blkr, iiiid. II p. 237.

16. ,, poüjlepis Blkr, ibid. II p. 17.\

17. Amphiprionichtliijs apistns I)lkr, ibid. VlII p. 17'?.

IS. Sijnanceia bruchio^CV. , Verh. Bat. Gen. XXII S>-lerop.

19. S.-olopsidcs cancellatus CV., ibid. XXIII Si^aen.

20, Pentapus aiireoliiieatns CV., Naf. T. N. lud. VI p. .'<5.

2 1. Letliriiins focosensis Blkr, ibid. VII p. 40.

2-'. Gcrres atdnaces Bikr, ibid. VI p. 194.

23. „ oijcna CV., Verh. B. Gen. XXIII jMaon.

24. Cliaetodon anriga Forsk., Naf. T. Ned. Ind. V. p. 164.

25. ,, ei)hip])inni CV., ibid. V yi. 3.s7.

2r,. „ ÜTieolatiis QG,, ibid. V[ p. 323.

27. ,, someion Blkr, ibid. VIII p.

2«. Zan.diis .•oniutiis CV., Verh. B. Gen. XXIII C üi et.

29. IMatax Boersii Blkr., Nnt. 'J'. Ncd. I;k1. lil p. 758.

30. „ tcira CV., Verh. l?.t'. Gen XXIII Cliaer.

31. Piiiielepteni» akipiiinis CV., Naf. T. N.ed. Ind. III p. 727.

.^2. Trt.c'iin..tiiH mookalce CV., Verh. Bat. Gen. XXIV Makr.

3;!. Car.ii.x Forsteri CV., ibil. Nat. T. N. Lul. Hl p. 1G4.
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34. Seriolichthijs bipinnulatus Blkr, ibid. VI p. 196.

33. Amphacantlius hexagonatus CV., ibid. VII p. 41.

36. Acanthurus matoides CV., Verh. Bat. Gen. XXIII Tciitli.

37. ,, trlostegus CV., ibid.

38. „ Riippellii Blkr^:! Acanthurus vclifer Blkr, Nat. T. N. Ind. VII

p. 42 (nee Bl.J).

39. Mngil coerulcomacnlatus Lac. ibid. II p. 484.

40. ,, macrocheilos Blkr, ibid. VII p. 43.

41. ., Rossii Blkr, ibid. Vil p. 45.

42. S.ilarias arenatus Blkr, ibid. VIII j.. 173.

43. ,,
Ilasseltii Blkr, ibid. VIII p. 174.

44. „ melanoccphalus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Blenn.

45. ,, quadricornis CV.?

46. ,,
sumatranus Blkr, Nat. T. Ned. lud. I p. 2JG.

47. Gobiiis cocosensis Blkr, ibid. VI p. 46.

48. „ ophtlialmotacnia Blkr, ibid. VII p. 47.

49. ,, ]ihalaena CV., ibid. II p. 242.

50. Eleotris oijanostigma Blkr, ibid. VIII p. 452.

51. Aiitcnnariiis niimmifer Blkr, ibid. VI p. 497.

52. ricsiops coeruleolineatus Rüpp. ibid. IV p. 116.

53. rom:ii;cntnis prosopntaenioïdes Blkr, ibid. III p. 28Gz: Pomacontn:'?

cijnnospilos Blkr, ibid. VI p. 709 fjuniur).

54. „ taeniops CV., ibid. V p. 251.

55. Dasiijlliis aruanus CV., ibid. VI p. lOS.

56. Glyphisodon antjcrius K. V. H., ib. VIII p. 454-^ Glypliisodnn Mooelhi-

tus CV., ibid. IV p. 286 - Glyphisodon liossii Blkr. il). Vil p. 48.

.57. „ sordidus CV., Verh. B. G^n. XXI Lahr. eten.

58. „ unimaeulatus CV., Nat. T. N. Ind. IV p. 284.

59. Heliases coeruletis CV?, ibid. VIII p. 455.

CO. Labrdïdes paradiseus Blkr, ibid. II p. 249.

Cl. Tautoga melaptcrus CV., Verh. Bat. Gen. XXII Gladsch. Labr.

€2. Julis (Ilalichocies) Soiileyetii CV., ibid. VIII p. 176.

63. ,, ( „ ) spilurus Blkr, ibid. II p. 252.

64. Goinidiosiis mclanotus Blkr, ibiil. VIII p. 457.

65. Ciieiliuus chlorunis Blkr r:^ Sparus chlorurns BI., Verli. Bat. Gen. XXII

Gladsch. Labr. ("sub. nom Clieilin. guttat. B kr.)

66. ,, radiatiis Blkr. — Sparus radiatus BI. Schn. — Cheilinus dia-

giauiiuus CV., ibid.

67. „ telruzona Bikr, Kar. T. N. Ind. ibid. IV p. 203.

68. Epibulns insidiator CV., Verh., Bat. Gen. XX[I Gladsi-li. Labr. N.t.

T. N. Indië VIII p. 458.

'".9. Soariis chlorodon Jen.

70. ,, coeruleopunctatus Riipp., Nat. T. N. Ind. VII p. 110.

7;. ,, .Tenj'iisii Blkr ::s Scarus ? Jen. Zool. Beagle.

7j. „ niastax Iliipp'., Nat. T. N. Ind. VI p. 199.
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73. Callyodon waigiensis CV., ibid. II p. 256.

74. Hemiramplius Dussumierii CV., Vevh. But. Gen. XXIV Saoek.

75. Saui-us sijiiodus CV. Nat. T. N. Ind. II p. 257. Verh. B. Gen. XXI Snoek.

70. Rhombus cocosensis Blkr, Nat. T. N. Ind. VIII p. 178.

77. ,, pantherinus Rüpp. ;r; Ehornbus snmatranus Blkr, ibid. I p. 409.

Verh. Bat. Gen. XXIV Pleur.

78. „ pavo Blkr, Nat. T. N. Ind. VIII p. 177.

79. Oxybeles Brandesii Blkr, ibid. I p. 276, VII p. 162.

80. Muraena Agassizi Blkr, ibid. VIII p. 458.

81. ,, cancelhita Richds., ibid. V p. 531, VIII p. 326.

82. ,, colubrina Richds., ibid. VI p. 335.

83. ,, niicropoecilus Blkr, ibid. VIII p. 459.

84. Gastrophysus iniplutus Blkr zi Tetraödon iinphitus Jen.

85. Balistcs aculeatus BI., Verh. B. Gen. XXIV Balist.

86. „ vidua Soland., Nat. T. N. Ind. III p. 565.

87. Alutarius laevis Ciiv., ibid. III p. 304, Verh. B. Gen. XXIV Biilist.

88. Ostracion cornutus L., Verh. Bat. Gen. XXIV Ostrac.

89. ,, cubicus BI., ibid.



DESCIIIPTIOXES SPECIEHÜM DIAGXOSTICAE.

ClIAETODONïOÏDEr.

Chaelodon seineion Blkr.

Ciiactüil. corpore disciforini , diümctro-diTso-vciiirali
2.J

:ul -| in hm-

gitudine corporis; capite valde amito 4». ;ul 4J- in lonj^itudiiic curporis;

oi'iilis dianiutro 3J cii-citcr in loiigitudiue capitis; linea rostrod(Msali ca-

pite valdc cnncava nuclia coiivcxiusiula linea rostro-ventrali brevioie ;

rostro acuto squajnoso; piaeopcnulo non vel vix dcutioulato ; .•iquaniis

lateribus 35 p. m. in serie longitiidin;ili
;

pinnis dorsali et anali oldiisis

rottindatis ; dorsali spinis j)osticis snliaoquaübiis spinis i;eteris hiiigioribus ,

radiis 3 aniii-is in taeniam giacileni caiidalen) attingentciu produiti.-; pin-

jiis pei-toralibns acute rotundatis ó »;iri;iti;r, ventralibus acutis 6^ cin-.itcr,

candali extensa postit-e incdiu convexa ra.liis cxternis produ'tix A^ ad A^

in longitudine corporis; colove corpi're pnKhcrrimc fiavo-anrantiaio; frontc

veriii'cqne roseis; fascia oculavi viola<eo-ni;^ra nuclia paulo ante spinam

dorsalem 1™ cuni fasi-ia lateris opp')siti unita infra oculuni latissima oculo

multo latiore; squ.iniis dorso lateribusqne siiij^nüs basi piincto violaceo-

piirpureo
;

jnnnis, caudali exeepta, flavo-aurantiacis; dorsali fuscia lata

viohiceo-nigra diiuidio dorsalis spinosac posteriore iucipientc etraJiisdor-

salibus posticis desinentc, vagina dorsalis spino:?ae squamosa supemc vitta

dui)lice violaceo-nigra et cocrulca linibata, vitta dorsalem radiosani su-

pernc iutrantc et cülurc dilutioro nsqne ad angnluni fasciac dorsalis la-

tioris posteriorcni producta; dorsali radiosa et anali radiosa tcrtia parte li-

bera quadricoloribus flavis, margaritacco-roscis , violaitco-fiiscis et aiiran-

tiacis, aurantiaco marginem cxternuin, violaceo-fiisco vittam intrainarginii-

Icni ceieris graciliorem cffioientibus; anali basi fascia lata trigoim viola-

ceo-nigra trigono basi radios posticos attingente, apicc ante mediani pin-

nam producto; caudali basi marginibusque superiore, inferiorc et postcno-

re aurantiaca dimidio posteriore violasceutc-rosea, radiis media pinna stria

fu&ca limbatis.

B. 6. D. 14/27 vel 14/23. P. 2/14. V. 1/5. A. .y24 vel 3/^5. C. l/i-V

et lat. brev.

IJabit. Ins. Cucus , in mavi.

Longitudo 2 specimiuum 189'" ad 201"".

Aanm. Deze fraaije Chaetodou is zeer -cmakkelijk licrken-
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baar aan hare verlengde voorste rugvinstralen en staartvinrand-

stralen, aan hare talrijke rugdoornen en rugvin- en aarsviustra-

len, aan de breede donkere banden over rugviii en aarsvin,

aan de purperkleurige vlekjes of stippen op de schubben van

rug en zijden, enz.

TEUTIIIDES.

Acanthums Rüppellii Blkr, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VIII p.

316 (jvinior).

Acantli. corpore ohloiigo compresso, altitndine 2a civcitcv in ejiis Idu-

gitiuline, latitudine 3.| cuciter in ejns altitudine; capitc 4 circiter in lon-

gitiidinc carporis, absque crista interparietali aeque alto circiter ac longo;

oculis diametro 2^ ciiciter iu longitudine c;ipit.is; linea rostro-froutali con-

cava; linea interociilari couvexiuscula; fronte phm.i; sulco praeocnlari trigo-

no vulde conspicuo; rostro aciito oouli diametro multo altiore; dentibus

ciineifornHbus utraqiie maxilhi p. ni. 14, maxilla supcriorc dimidio api-

c ili utrinque serratis 7- ad 11- lobis, maxilla inferiore apice serratis 3^ ad

5- lobis; praeoperculo valde obtusangnlo angulo rotundato; operciilo non,

os»e hCapulari valde striatis; sqiiamis minimis capite corpoieque antiec

punctifoimibus corpore postice squamaeformibus vix conspicuis; linea late-

rali eonspieua siniplice antice valde eurvata cauda supra spiuam caiidaleni

dcCLirrente; spina caudali oculo plus duplo breviore; pinnis dorsali et anali

obtusis rotundiUis; dorsali parte spinosa parte radiosa humiliore spina pos-

tica spinis ceteris loiigiore; dorsali r'idiosa antice quam medio et postice

altiore aliitiidine
1-J.

cii;citer in altitudine , 3 circiter in longitudine corporis

anali corpore duplo fcrc bumiliore; pectoralibus acutis 4 circiter, ventra-

libus acutis 6 circiter, caudali extensa convexa augulis acuta 4|. ad 4|. in

longitudine corporis; ooiore corpore coerulescentc-violiiceo vittis transver-

sis obliquis gracilibiis aurantiacis postceplialicis p. m. 17 plurimis violacco

limbatis; fasciis 3 nigricante-violaceis latis, 1° nucho-oculo-ventrali , 2*

dorso- (jpeiciilo- veutrali , 3^ caudali, fa^ciam l" inter et 2"° fascia auranti-

aca vitta violacea tota longitudine percursa; rostro aurantiaco rivnlato;

rcgione mcuto-veutrali aiirantiaca; pinnis dorsali et anali profunde viola-

ceis , dorsali dimidio auteriore inter singulas radios vitta aurantiaca trans-

versa, dimidio posteriore vittis G vel 7 aurantiacis longitudinalibus; anali

dimidio auteriore maculis rotundis et oblongis aurantiacis longitudinaliter

subseriatis, dimidio posteriore vittis 3 vel 4 longitudinalibus aurantiacis

j

pinnis pectoralibus membrana margaritaceo-hyalinis- radiis aurantiacis; ven-

tralibus aurantiacis apicem versus violascentibus; caudali antice violasccnto

vittis 2 vel 3 irregularibus aurantiacis, postice profunde violacoa aurantia-

co niarginata.

VIII. 34
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B. 5. D. 3/29 vel ">/óO. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/22 vel 3/i3. C. yi-l/').

Synon. Acanthurus velifer Kupp. Atl. R. N. Afr. F. H. M. p. 58 tab. 15

fig. 2. N. W. F. Abyss. F. R. M p. 131. CV. Poiss.Xp. 184.

Blkr, N. Tijdschr. N. Ind. VII p. 42 (nee Cl. ncc Lac^ aet. adultn.

Acanthurus voilier CV. Poiss. X p. 184.

Tahfel Aiab.

Habit. lus. Cocos, in mari.

Longitudo speciminis uuici 93'".

Aanm. Hoezeer vrij na verwant in kleurteekening aan Acan-

thurus velifer BI. is dit voorwerp in habitus gelijk aan het voor-

werp van 240"' lengte, hetwelk ik in het 7^ deel van het

Natuurkundig Tijdschrift (p. 43) onder den naam Acanthurua

velifer heb beschreven doch sedert tot eene eigene soort ge-

bragt. Mijn specimen is slechts 22'" langer dan het grootste

mijner voorwerpen van Acanthurus velifer BI, doch veel slanker

van ligchaam, veel sj)itser van profiel en heeft de rugvin be-

trekkelijk aanmerkelijk lager en stomper afgerond. Het aantal

rugdoornen en vinstralen schijnt bij de soort aan kleine ver-

schillen onderhevig te zijn. De dwarsche oranjekleurige banden

des ligchaams gaan met toenemenden leeftijd in rèijen van ronde

vlekken over.

ELEOTRIOÏDEI. ^

Eleotris cyanostigma Blkr.

Eleotr. corporc clongsito compresso, altitudine 5 circiter in eju.s loiigitu-

dine, multo altiore qiiam lato; c:ipite obtuso convexo 4| circiter in longi-

tudine corporis; altitudine capite 1|. circiter, latitudine \\ circiter in ejiis

longitudine; linea rostro-dorsali capite valde convex»; oculis diametro 3

circiter in longitudine capitis, valde approximatis ; orbitis glabris ; rostro

alepidoto oculo breviore ; naribiis non tubulatis; maxillis aequalibus, su-

periore sub medio oculo circiter desinente; dentibns maxillis pluriseriatis,

maxilla stiperim-c serie externa seriebns internis multo majoribus aequalibus,

maxilla infcriore serie cxternn antica tantum scriebus internis majoribus, denfe

majore postico ctirvato canino; sulco oculo-scapnlari conspicuo : praeopcr-

culo votundato toto niargine glabro; capite fronte , vertice
,
genis opercu-

lisque squarais magnis tceto; squamis ctenoïdeis, regionera interocularem

inter et pinnam dorsalem l" 7, lateribus 25 p. m. in serie longitadinali ; squa-

mis latcribus posticc et antice aequalibus; nppcndice anali gracili elongata ;

pinna dorsali spiuusa spinis gracilibus flexilibuj spina a*in filum corporis
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altitudine multo lonjiorera producta; dois.ili radiosa postice quam antice

altiore corpove non mnlto humiliore iingulata; ueotoralibus obtusis et ven-

tralibiis aoiitis 4 ad 4|, caiulali ol)tiisii convexa 4i" ad 4|. in longitudine

corporis; anali postice qiiam antieke altiore, corpore non vel vix humiliore

BCiUiinguia; colore corpore supernc violascente-viridi , inferne aurantiaco-

viiidi; sqiiamis capite corporeque singulis puucto vulgo unico coeruleo

aiinalo profundiore cincto; lateribus insiiper maculis majorihus 5 vel 6

violaceo-fuscis in seriem longitudinalem dispositis; pinnis dorsalibus spi-

iiis radiisque anrantiacis niembrana fusco-violaceis, dorsali spinosa fascia

longitudinali obliqua leviter curvata nigra, dorsali radiosa, anali et caii-

dali niembrana iiitcr siiigulos radios punctis nliquot iiniseriatis eoeruleis

auiiulo profundiore ciiictis; anali dimidio basali aurantiaca diuiidio libero

violacea; pectoralibiis ventralibusque aurantiacis; caudali radiis aiuautiaci

membrana violncea.

B. 6. D. 6— i/ll vel 6—1/12. P. 17. V. 1/5. A. I/IO vel 1/11. C.

26 Cl«t' brev. incliis.).

llabit. lus. C'icos, in mari.

Longitudo 2 'specirninum 45'" et 48'".

Aanm. Deze soort is kenbaar aan hare groote schubben, stom-

pen kop, geheel beschubte "wangen en operkels, aan de honds-

tanden in de onderkaak, draadvormig verlengden rugdoorn, be-

trekkelijk talrijke rugvin stralen, aan de kleine blaauwe donker

gezoomde vlel<jes op ligchaam en ongepaarde vinnen, enz. Zij

behoort tot eene eigene groep in haar geslacht, welke groep

nog het meeste verwant is aan die van Eleotris cyprinoïdes

CV. en Mleotris leuciscus Blkr.

In de groote Histoire naturelle des Poissons is onder den

naam van Eleotris margaritacea eene soort van Eleotris be-

schreven, of liever aangeduid, welke door Quoy en Gaimaud

van Yanikoro naar Trankrijk gebragt is en welke, even als de

bovenbeschrevene, groote schubben en reijen van blaauwe stip-

jes op het ligchaam en de staartviu heeft. Daar van deze soort

evenwel gezegd wordt, dat zij dezelfde getallen der stralen heeft

als Eleotris madagascariensis CV. (D. 6— 9. A. 7 etc.) en in

de beschrijving geene sprake is van het tandenstelsel, van de ver-

lenging des derden rugdoorns , enz., is het niet vermoedelijk , dat

mijne voorwerpen tot Eleotris margaritacea CV. behooren.
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LABEOiDËI CTENOÏDEI.

Ghjpldsodon antjerius K. v. II. CV. Poiss. V p. 3 GO.

Synon. G'lupJnsodon (T Antjer CV. Poiss. V p. 360.

Gli/phisodon lioceUatus CV. Poiss. V p. 3G!. Sc'.ik'g. Muil. Oveiz.

Amphipr. Promn. Verli. N. Geseh. N. Ov. Bez. Vissi-li. p. 24

' tab. 6 fi<j. 4, Blkr. Nüt. T. N. Ind. IV p. 2S7. (an et QG.

ZÓöL Voij. Ui-an. p. 389?).

Glyphisodon biocellé CV. PoisH. V p. 361. (an et QG.Zoijl. Vuij

Uran. p. 389?).

Gh/phisodon zonatus CV. ihid. V p. 3G1 Sclil. Muil. 1. c. ju 24.

Gli/phisodon a ceiiUurp. CV. ih. V p. 361.

GlijpMsodon punctiiïatns CV. il>. V p. 362.

Ghjpliisodon pointillé CV. ib. V p 3G2 (van Guam).

Glyphisodon andjerimis Sclil. Muil. 1. c p. 24 tah. 6 fig. 3.

Chaetodon Erorcnriggii Benn. Cey!. Fis<'li. N. 8.

Gfi/pJnsodon Uroivnrigcjü CV. Poiss. V p. 362.

Gli/phisodon de Brownrlgg CV. Poiss. V p. 36?.

Gli/phisodon Fcossü Blkr, Nat. T. Ned. lud. Vil p. 43,

KaJui Baiti\-yah Cingalens.

Ilabit. In.«. Cocos, in mari.

Ins. Batn, in mari.

Cancr, Priaman, Suinatrac occidentalis , in mari

Aanm. Eene rei van meer dan 20 voorwerpen dezer soort van

20"' tot DC" lengte lieeffc mij doen ontwaren, dat zij belangrijke

veranderingen in de kleurtcekening ondergaat met toenemenden

leeftijd. De beide zwarte rugvinvlekken , de blaanwc overlang-

sclie snuitrugband, en de blaauwe oogkaak- en rug- en aars-

vinbandjes verdwijnen allengskens naarmate de voorwerpen ou-

der worden en ook de blaauwe schubstipjes zijn in den gevor-

derden leeftijd weinig of niet meer zigtbaar of gaan tot enkele

langwerpige vlekken of strepen over. Daarentegen zijn de oude

voorwerpen in den regel met een' vrij breeden geelaclitig-parel-

kleurigen dwarschen band getcekend , die ongeveer onder den 4,i

tot 7" rngdoorn begint en nabij de buiklijn onder de acliter-

helffc der borstvin eindigt. Sporen van dezen band zie ik reeds

bij enkele voorwerpen van 55'"—6 O'" lengte, bij welke de zwarte

rugvinvlekken en de blaauwe snuit-rugband nog bestaan.

Ik teeken hier nog aan , dat zelfs bij de kleinere voorwerpen
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soms de voorste of achterste zwarte rugvinvlek oiitbrcolvt, c!e

blaauwe snuitrugband van zeer smal tot zeer breed verscliilt cu

ook de blaauwe schubstipjes bij sommige voorwerpen van de-

zelfde lengte in grootte aanmerkelijk verscnillen. Een dier voor-

werpen met enkele rugvinvlek is naar eene teekening van Kuur,

en Van Hasselt als eene eigene* soort opgebragt in de grootc

Histoire naturelle des Poissons onder den naam van (Mi/phlüodon.

antjerius K. v. II., welke naam , als de • oudste aan de soort ge-

geven, behouden behoort te blij veiu Andere voorwerpen met zigt-

baren parelkleurigen rug-buikband zijn terzelfder plaatse beschre-

ven onder den naam van Ghjphlsodon zonatus CV. Nog andere

voorwerpen, bij Avelke de bauden niet cigtbaar waren maar wel

de schubvlekjes, ^i^tw Glijphïsodon pnnctatus CV. A'^oorts komt

het mij hoogstwaarschijnlijk voor dat Benxett's CJtaetodon Brown-

riggi almede eene minder juiste voorstelling is van dezelfde soort.

Eindelijk nog is mijne Glijpldsodon Ttossll insgelijks tot de-

zelfde soort te brengen. Ik stelde haar op naar ecu paar groo-

tere voorwerpen, bij welke do dwarsche ligchaauisbatid evenzeer

ontbreekt als de overlaugsche snuitrugband en de beide rug-

vinvlekken. Vijf nominale soorten belmoren alzoo uit de Jijst

der bekende Gljphisodontes weg te vallen.

Behalve de plaatsen , van waar ik de onderw^erpelijke soort

heb ontvangen, is zij ook nog aangetrofien bij Java, Nieuw-

Guinea, Ceylon , Guam, Oealan, Strong en Vanikoro.

Ileliases coenileus CV. Poiss. V p. 373 ? ?

Ilelias. coi-]iovc oblongo comjirosso , altitiuliue '"-^ in ejiis longirmlinc
,

latitudine 2| circitcr in ejiis akinnlinc; cajiite r>^ cin-itcr iii lonj^itiidine

corporis
,
paulo altiore quntn longo ; ocnlis dinnietro o ciri'itcr in hnigitn-

dine capitis; lineti vostvo-dorsali vertice et rostro <'onvcxa ; osse sulxn-ljt-

tali oculi diametro plus duplo hiuniliorc; niaxillis hubfieqiialilms, stijicriorc'

sub oculi purte iinteriorc desinente; dentibns maxillis sc-rielms internis mi-

nimis vix oonspicnis serie externa valde consjjii'iiis, niaxilla siiperiore ]). ni. 56,

maxilla infcriore p. m. 30 antice 4 ad 6 conicis obti.isiusc;ulis prominontibus;

praeoperculo snbrectangiilo angulo rotnndato, margine posteriore leviter

emarginato; squamis lateribiis 28 p. m. in serie longitudinali; linea l.itcrali

sub initio pinuae dorsalis radiosae interrupta; pinnis dorsaü et amili radiosis

obtusis rotuiidatis, dorsali anali altiore corpore duplo fere humiliorc; dor-
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Sftli spinosa dorsali radiosa liumiliore spinis 2«, 3, et 4, spinis ceteris longio-

ribiis; pectoralibus acutiusculis 5 ferc, ventralibus aciitis 5»., caudali pro-

fiinde excisa lobis acutis (au filigeris?) 4^ circiter in longitudine corpoiis;

aiiali spina ii' spiiia 1' plus duplo longioie sed radio 1» multo brcviore;

colore corpore superne coerulescente-viridi inferne margaritaoeo; squamis

ciipite dorsoque singulis niacula iiitente dilute viridi; vitta rostro-oculari

gracili roerulea; pinna dorsali nigricante-violaeea purte radiosa postice di-

luüore; pinnis pectoralibus, ventralihusque niargaritaceo-flavescente-hyali-

iiis, pectoralibus basi sti;)erne macula parva foerulca; caudali et anali di-

lute violac-eis; caudali radiis externis Coerulea.

13. 5. D. 12/'" '^'el 12/"- r. 2/16. V. 1/5. A. 2/10 vel 2/11. C.

1/13/1 et lat. biev.

Synon. üdiase bleu CV. Poiss. V p. 372 ? ?

Habit. Ins. Cocos, in niari.

Longitudo speeiuiinis nnici 80"'

Aanm. Deze soort is zeer na verwant aan Heliases frenatus

CV. Poiss. V p. 373? Blkr (Nat. Tijdsclir. Necl. Ind. EI p.

710) (1) docli verschilt er van door aanmerkelijk slanker lig-

chaam en kleineren kop. Bij voorwerpen van Heliases frenatus

mijner verzameling, van gelijke lengte als bovenbeschreven, spe-

cimen, gaat de hoogte des ligchaams slechts 2|- in de lengte

des ligchaams zonder de staartvin draden en de kop slechts 4i-

tot 4^ in dezelfde lengte. Deze verschillen geven aan beide

soorten een^ in het oog vallend verschillenden habitus, wanneer

men ze bij elkander ziet.

Yan Heliases coeruleiis CV. (Poiss. V p. 372) van Nieuw-

Guinea en Ulea worden nagenoeg dezelfde kleuren opgegeven

als die van mijn voorwerp. Evenwel zou Heliases coeruleus 13

doornen hebben in de rugvin , terwijl er geene sprake is van het

blaauwe bandje tusschen oog en snuit. Ik breng mijn voorwerp

daarom slechts aarzelende er toe. Indien de aanwezigheid van

een rugdoorn méér bepaald op een soortelijk verschil duidt, zal mijn

voorwerp als eene eigene soort beschouwd moeten worden. In

dit geval zou ook mijne Heliases frenatus CV. ? de eigenlijke

(IJ In mijne bcscbrijving ter aangehaalde plaatse is eene zinstorende

drukfout ingeslopen, door het weglaten van de woorden „linea laterali"

uit den 13" regel dier beschrijving, welke v/Qorden Toor de woorden „sub

anteriore" moeten gedacht worden.



— 457 —

Heliases frenatus CV, niet zijn , vermits alle mijne voorwerpen

daarvan slechts 12 rugdoornen bezitten. De kortheid der be-

schrijvingen in de Histoire naturelle des Poissons, waarin géene

opgaven voorkomen aangaande de betrekkelijke hoogte des

ligchaams en de lengte van den kop, laat niet toe, over mo-

gelijk bestaande andere verschillen te oordeelen.

LABKOibEI CYCLOÏDEI.

Gomjohosus melanotus Blkr.

Gomphos. corpore subelorigato compresso , aliitudine 4^ ciiciter iii ejns

longitudine, latitiidine 2a: ciiciter in ejus altitudiiie; capite acuti^bimo 3*.

circiter ia longitudine corporis, duplo fere longioce quam alto; ociilis dia-

metro 4^ circiter ia longitudine capitis, 1|. ciiciter in cajuiis pavte posto-

culaii; rostro acuiis.simo producto, absque maxilla superiore aeque longo

ac basi alto; dentibus mnxiliis conicis anticis 2 caniuis medioeiibus cnrva-

tis; lictu longitadine 4 ciiciter in longitudine capitis, tota ejus longitudine

circiter ante oculum de^inente; squamis lateribus 25 p. m. ia serie longitu-

dinali; linea laterali singulis squamis tubulo bifurco notata; pinnis impari-

bus basi squamosis, dorsali parte spiuosa parte radiosa huniiliore , spina

postica spinis ceteris longiore; dorsali radiosa anaüque postice angulatis

radiis anticis rsidiis posticis longioribus; pcctoralibus ticute rotundatis 5|.

circiter, ventralibus acutis 8-|- circiter, caudali obtusa coiivexa 6|. ciiciter

in longitudine coBpori-f; colore corpore, capite superne dorsoque antice vio-

laceo, labiis, lateribus, dorso posiice caudaque aurantiaco, genis opercu-

]is et regione thnracica roseo; fascia rostro-oculo-operculari fusco-violacea;

dorso antice maculis nigro-violaceis vittas transversas curvatas in regione

\iolascente subefficientibus; j'inna dorsali spinosa tota fusca \iolaceo-nigro

limbata; dorsali radiosa analique parte basali 'auraniiaco- rubi is parte libera

fusco-violaceis aurantiaco marginatis; pcctoralibus aurantiaco-flavis basi su-

perna macula parva nigro-violacea; ventralibus aurantinis; caudali basi

aurantiaca, medio fusco-violacea, margine posteiiore late flava.

B. 6. D. 8/13 vel 8/14. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/11 vel 3/12. C. 1/12/1

et lat. brev.

Synon. Ihan Pangerang , Pangerang oï Prins Valent. Ind. Amb. V. IIÏ

p. 503 no. 504.

Idom babi Ren. Poiss. Mol. I tab. 5 fig. 36.

Jiiffertie. Petite DemoisseUe ibid. I tab. 14 fig. 83.

Habit. Ins. Cocos , in niari.

Longitudo speciniiuis uuici 79".

Aanm. Deze soort behoort tot een der in den nieuweren tijd
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nog niet ternggevondene of althans door de sclirijvers op nieuw

vermelde Valentijiische en Puenardsclie vissclien. De afbeeldin-

gen van Valextijx en Renaiid zijn zeer gebrekkig, doek laten

de soort goed herkennen. Mijn voorwerp is veel kleiner dan

de afbeeldingen van Hexaud en bijkans even groot als die van

Vat,extijn. De soort is zeer gemakkelijk herkenbaar aan hare

scherp geteekende kleuren, betrekkelijk korten snuit, enz.

Epihdus insidiator CV. Poiss. XIV p. 83. Blkr, Verh. Bat.

Gen.' XXII Gladsch. Labr. p. 40.

Aanm. Ik ontving van de Kokos-eilanden een jeugdig exem-

plaar der bruine variëteit van deze merkwaardige soort van 95"'

lengte. Dit exemplaar heeft op bijkans alle schubben zoowel op

den kop als op het ligchaara van 1 tot 3 lichtblaauwe stipjes,

welke stipjes bij toenemenden leeftijd geheel verdwijnen.

MÜRAENOÏDÊL

Mïtraena Agassizi Blkr.

!\tui"tien. corpore elongato comprcsso, altitudine 14^ ei' citer in ejus lou-

jiitudiue: c.Api;e acuto 6^ fcre in luiigituiiiiie corpoiis, duplo ei/citer loii-

<iii)rc quiuu altoj oculis diaraetio 11 ud 12 circiter iii lüiigitiidinc tajiiti^j

liii'si rustro-frontiili fronte coiic;iva; uaiibus auierioiibus lubulaUs, poste-

lioiiinis non tubulatis; mstro ücuto apice tantum convexo oculo duplo fere

l()n"iore, nou ante maxillam iuferioreia protiiiacate ; lictu louge post octi-

los pvodiicto '2\ ciiciter in longitudine capi;i->; dentibus acntis, palaiinis

IjisL-iiiitis utroque latere serie externa.18 ad 20 p. n>.. subanticis 2 vel l

catciij niulto niajoiibas, serie interna 1 vel 2 subulaii-; niolilibus; nasali-

hiis periphciicis uni-ciialis 12 ad U inaequaiihus ex parte dentibus palati-

iiis majoiibus, mcdiis 2 vel 3 .subulaiis elonj.'aiis mobilibus; vomerinis co-

jiicis acutis D vel lo, anticis 2 ad 4 biscrintis ceteiis uniseriaiis utroque

latere p. ni. 24 auticis 3 vel 4 lateralibus uiulto lon<;ioribus; apertura brau-

cbi^i'i <ciil() non majorc in media aliituiline c )rpnns sita ; linea lateraii in-

CKDSiicua; i>i)iiia doisali ante apcituram branc'.iialem inoiiiiente corpore du-

plo circiter liuniiliorc; auaii ia media corporis longitudine incipiente, dorsa-

li plus duplo liuniiliore; corpore pinnisque pulchre profunde flavis maculis

nii::oii')US et majoribus irregulaiibus polj'morpliis variegatis et ex parte sub-

marmoraiis, maculis dinii lio corpoiis pusteriore maculis cctcris vulgo ma-

jijii'jiis; vegi'nio postuuuviUaii stvüs longiludinalibus ^iolacois; anali vittis
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violaceo-fLiscis Jongitudinalibtis obliquis p. m., 10 bitlis postciiovibus dimiiiio

pinnae posteriore incinientihus.

T). 328 p. 111. A. 235 p. m. C. 12 p. m.

Uilbit. lus. Cocos, m mari.

Lougitndo specimiuis unici 650'".

Aamn. Deze Muraena belioort tot de groep van Muraena can-

cellata Richds., Muraena tessellata Riclids. enz. doch nog tot

eene onderafdeeling daarvan, wegens hare van voren tweereijige

ploegbeenstanden. Zij is de eenige mij tot nog toe bekende soort

welke bij tweereijige gehemelte- en eenreijige nens- en on-

derkaakstanden , tweereijige ploegbeenstanden bezit. Reeds daar-

aan herkenbaar, wordt hare onderkenning nog gemakkelijk ge-

maakt doOr hare fraai hooggele kleur en eigenaardige vlektee-

kening, door de sclminsche overlangschc violetbruine aarsvin-

strepen , enz.

Ik noem haar ter eere van den beroemden zoöloog en ich-

thyoloog, den heer Louis Agassiz.

Mnraefia onicropoecilus Blkr.

Muracn. corpore elongato conipresso, allitnUne IS circiter ia ejus lon-

gjtudine; capite acuto 9 circiter iu lor.gitudine corporis, plus duplo longiore

quamalioj oiulis diametro 7 ad S in longiludiiie capitis; iiaribus anteriori'

1ju9 tubulatis postcrioribus non tubulatis; rostro acuto convexe oi'ulo niullo

minus duplo longiore vix ante maxillnm inferiorem prominente; liclu post

cculos producto 2|. ad 2^ in longituJine capiiis; pniis maxillis conspicuis

4 vel 5 ric:ui approximaiis longituiiiiialiter .seriatis; dentibus acntis, pa-

latiriis Ijijciiatis utroque latere serie externa, 7 vel 8 conii;is , sevie interna

2 vel o mobilibus subulatis longis; dentihus nasalibus periphciicis co-

nicis biseiialis utroque latcue süie externa 7 vel 8 , seiia interna 3 vel 4

moli ilius brevibus, mediis 2 vel 3 tuliulnlis deiilü/us ceteris omnibus

longioribus; dcniibus vomeiiiii5 uiüseiiaiis conicis oliiusiusciilis p. lu. 1);

denlibus iafraniaxillaiibus biseriatis utroque latere serie externa p. m. J4

compiestis, serie interna 2 tantum conicis subaubulatis longioribus sympliysi

approximaiis; npertura branclii.iii ocu'o non vel \ix majore iin media nl-

titU'liuc corporis sita; linea laterali poiis di-itautii.us vix consiicua; pinna doisali

ante aperturara brancbialem incipiente corpore plus duplo Ininiiiore; auali

antice ia 4* quarta corporis parte iaeipiente dorsali plus duplo liumiliorej

corpore pmnisque umbiinis punctis ctmaiulis miaireis fuscis densc arenato-

maculatis; pinnis nurantiaco margiiiatis'; poiis maxillis iu centro maculae

parvae rotundne siti».

VIII. 35
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D. 330 p. ni. A. 2G8 [I. 111. C. 12 [>. m. =: D. A. C. 61ü p. m,

Hftbir. lus. C( cos , in m;ui.

Loiigiiudo spcciminis unici 219"'.

Aanm. Deze Muraena uaclert in verwantschap nog het mees-

te tot Muraena griseo-hadia Eichcls. , zoowel in habitus als in

kleurteekening. Bij laatstgenoemde soort zijn evenwel de peri-

ferischc nenstanden eenreijig, de tanden der binnenreijen van

gehemeltebeenderen en ouderkaalc veel talrijker, begint de aars-

vin juist in het midden van de lengte des ligchaams en heeft

een veel minder aantal stralen , enz. Wat het tandenstelsel betreft

behoort Maraena mïcropoecllus tot de groep van Muraena JBlocJdi

Blkr en 3ïuraena micropterus Blkr (Verh. Bat. Gen. XXY
Muraen. p. 42), doch zij verschilt nog aanmerkelijk van deze

beide. Bij Muraena 7)iicroiüerus Blkr is de kleurteekening ge-

heel anders, zijn de rug-' en aarsvin als tot een e lage kiel in

ontwikkeling teruggebleven , de onderkaakstanden veel talrijker,

enz., terwijl bij Muraena BlocJdi de neus- en ploegbeenstanden

minder talrijk en de gehemeltetanden talrijker zijn, de aars-

vin in de achterhelft des ligchaams begint en het ligchaam

meer gewolkt of gemarmerd is, enz.

Scripsl Batavia Calendis Anrilis mdccct.v.
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PLANTAE JUNGHUIINIANAE,

Etnimeraüo planiarum, quas in insnia Java et Simiatra detexii

Y\i. JuNGHUiiN. Fusc. ï—Il 1853. III 1854. Lugd.

Baiav. 80.

X K. HAüSIIARIj

Toen mij de Direktie der Natuurkundige Vereeniging in Ne-

derlandscli Indië opdroeg, over bovenvermeld werk te berigten en

het wetenswaardigste daaruit mede te deelen, aarzelde ik, zulks

op mij te nemen, hoezeer ik mij door liet in mij gestelde ver-

trouwen vereerd gevoelde en verheugd was, eens weder gele-

genheid te hebben, in deze gewesten voor de beoefenaren der

wetenschappen werkzaam te kunnen zijn. Maar tevens bleef mij

niet verborgen, hoe zwak mijne krachten ten dien aanzien

zijn, omdat ik sedert eene reeks van jaren maar hoogst zelden

en als het ware slechts ter loops in de gelegenheid ben geweest

met de botanie in 't algemeen en met de planten van deze ge-

westen in 't bijzonder mij bezig te houden. Daardoor is mij

vreemd gebleven, hetgeen door deskundigen, hier ter lande

zoowel als in Europa, voor de Indische Plora is geschied, en

slechts om te voldoen aan het mij herhrinldelijk door de

Direktie der Vereeniging geuite verzoek, durf ik het op mij

te nemen, het verlangde overzigt te geven, daarbij mij een-

voudig aan het gemelde werk zelf houdende en hopende, dat

daarbij in het oog moge worden gehouden de zinspreuk:
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Si deslnt vires, tavien S)'C.

Hetgeen de onvermoeide natuurkundige reiziger Dr. Fii. Jüng-

HUHN met de grootste moeite en dikwijls onder de drukkend-

ste en gevaarlijkste omstandigheden op zijne veelvoudigen reizen,

sedert zijne aankomst^ in deze gewesten in 1835 tot zijnen

terugkeer naar Nederland 1848, dus in 13 jaren, op Java en

Sumatra had verzamekl, werd door dezen evenzoo kundigen als

liberalen geleerde bij zijne aankomst in het moederland aan de

Akademie van Leiden ten geschenke aangeboden. Daarbij maak-

te de heer Juxghuhn slechts die voorwaarde, dat zijn herbarium

niet als doode schat mogt blijven liggen, maar dat er gele-

genheid aan ieder' deskundige zoude worden gegeven, om fa-

miliesgewijze daarvan te bewerken , hetgeen het meest met de

wenschen en de liefhebberij van eiken bewerker overeen zoude

komen, zonder daarbij op nationaliteit te zien. Zoodoende is

het resultaat van den vlijt van verschillende kruidkundigen

.spoedig aan het publiek medegedeeld kunnen worden. Dit

heeft liet bepaalde voordeel, dat de beoefenaars der wetenschap

spoedig met die bewerkingen worden bekend gemaakt en an-

dere weder dadelijk daarop kunnen voortbouwen. Er ontstaat

echter daardoor ook het ongerief, dat geene stelselmatige rang-

schikking van het materieel mogelijk is geworden, een on-

gerief, dat echter zeer gering is en veelvoudig door de eerstge-

melde voordeelen Avordt opgewogen; zoodat men wel met regt

deze wijze van publiceren voor ecne zeer gelukkige moet hou-

den.

Ik meldde, dat verschillende kruidkundigen schrijvers zijn van

deze fascikcls en zal hen nu noemen, waaruit zal blijken, dat daaron-

der geleerden zijn, welker naam reeds sedert lang onder de eersten

in de kruidkunde worden hooggeschat. Het zijn de volgende: Ml-

ciUET,, De Vrikse, Molkenboer, Bukgeesdijk, Hasskaul, Ben-

tham, Spiung, De Buuijtn-, Dozij en Büse, onder welke echter

do hooglecraar Mtquet, te Amsterdam uitsteekt door de talrijke
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der door hem bewerkte familiën ; terwijl de beroemde engelsche

kruidkundige Bentham bij het bewerkeu der door hem geko-

zeuen familie der Peulgewassen, tevens eenen rijken schat heeft o-e-

deponeerd van aanmerkingen over de overige in Azië en hoofd-

zakelijk in Engelsch ludië voorkomende soorten dezer familie;

aanmerkingen, die de waarde van dit werk aanzienlijk verhooo-en.

In het geheel zijn er tot nog toe 48 familiën bewerkt, van

welke verscheidene, wel is waar , sleclits met een representant voor-

komen, maar andere ook en wel de grassen en de peulgewassen

meer dan 100 soorten bevatten; het getal der behandelde genera is

223, dat der bewerkte soorten 906, zoo als uit de volgende lijst

der familiën met de daarin bevatte soorten en geslachten zal blij-

ken. Ik zal om deze fascikels beter te kunnen gebruiken en

gemakkelijk juist die familie, die iemand gaarne wenschen inogt

te vergelijken, te kunnen vinden, tevens de bladzijde van het

Averk bijvoegen, waar zij beginnen.

1. Coniferae Lewerkt
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23. Palinae bewerkt door Miquel 13 geslicht, inct 26 sooit. p. 15G

26. Pandancac •• 2 « 5 /- /< 166

27. Xcpeiitliene •
' 1

2S. Lemnaccae - 1

29. Cliaraceac , i

30. Cycadeae v , 1

31. Stj'raciiluae « ,' 1

32. Mjristicaceao - « 1 -

33. Elaeagucac " ^ 1

34. Lanriïieae ' l-i «

35. Myrsineao « </ 5

36. Aegicereae -/ - 1 -/

37. Sapotaceae " • 4

38. Ebeoaceae « " 2 "

39. Leguminosac " Bentham C7

40. Lycopodineae " Sp:.i.ng 3

41. Malvaceae v IMk^uei, C

42. Büttneriaceae - •/ 8

43. Guttiferae - - 3

44. Sterculiaceae - « 1

45. Tiliaceae •> ,• 2

46. Polygoneac " J)e Biiui.i.'f 2 •/

47. Musci froiulosi « Do7,v&Molkknboer2T

48. Gramineae " Biisr, G3

3
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Java en Sumatra gevondoi , ziju iii deze verzameling opgeno-

men.

Gaan wij thans over tot eene meer bijzcüdere beschou-

wing der drie bundels, zoo moeten Avij vooraf laten gaan, dat

zij op de volgende wijze zijn ingerigt. Bij bekende geslachten

staat eenvoudig de naam met de autoriteit; bij nieuwe geslachten

volgt tevens eene diagnose of horte beschrijving daarvan, meestal

met bijvoeging der nadere verv/antschappen met bekende ge-

slachten. Bij de bekende soorten is slechts dan eene nieuwe

diagnose gevoegd, als het noodig was, haar iets naauwkeuri-

ger te beperken, om ze van verwante nieuwe soorten te kun-

nen onderscheiden; overigens worden slechts de autoriteiten der

species, zooals de hoofdsynouiemen met citatie van de plaatsen,

waar diagnosen zijn te vinden, opgegeven. Bij nieuwe soorten

is overal eene goede diagnose gevoegd. Daarop volgt de opgave

van de vindplaats, bloeitijd en inlandsche benaming, en eindelijk

of eenige waarnemingen, welke jneestal de distinktive teeken-

en van verwante soorten bevatten, of eene meer of minder uit-

voerige beschrijving der plant zelve.

De eerste bundel begint met de belangrijke familie der

Pijnboomen, die door den hoogleeraar Miquel is bewerkt.

De eerste nieuwe, in andere werken nog niet besclircvene, plant,

die wij daar ontmoeten, is:

Podocarpus Jungimhniana Eliquel ]. c. p. 2 CSect. Eupodocarpus ) Foliis

undique patentibus brevissime petiolatis ]i;icari-laiiceoIatis , reotis vel

subf.alcatis , ai'utis vel subucutis, planis coiiaceis, costa utrinqiie promi-

nente, gemmarum perulis extcriuribus laneeolatis patnlis, gemmis raasciiüs

vulgo tevnis et axillaribus
,
qnandoque terminal ibus

,
pcrulis ovato-rotun-

diitis, concavis, coriaceis, niarginc scariosis glabris , amentis masc. bre-

viter pedunculatis flaccidis, antbcr^irum connectivo brevissimo inourvulo.

Aanm. Deze hooge onder den naam van Kimeralc bekende

boom groeit in bergachtige bosclistreken van Java, op 4300'

lioogte, b. V. op den Oenarang (Ngoengroengan) en te Pengalen-

gan en is het naaste verwant aan P. aiuara BI.

Podocarpus cvpressina RCr. B. curvula Miq. 1. o. p. 4: Ramiilis validiovi-

bus s;>epe bcteromallls et suljcuwati- , fdliis acerosis minus apprtsiis , f.
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normalibus ve<'tiiisculi3, fimentis nvasculis subsessilibus, rylimlrico-oblongis,

veceptiieiilis foemiiieis tiMoris, floribtis 2 aboi-tivis persistcntibiis.

Aanm. Om deze variëteit, die op den Prahoe, Tjerimai, Tang-

koebanpralioe, te Pengalengan eu op deu Gedeli tusschen 4 en

7000' hoogte groeit en dikwijls eene lengte van 100—150'

bereikt, van de oorspronkelijke soort te kunnen onderscheiden,

geeft de heer Miquel volgende diagnose van deze:

Füliis aliis aceroso-tiiquctris apprcssis vel raro subpatnlis, aliis elonga-

tis disticho p;itentibii8 linearibus falcatis, niuentis niiisculinis ovato-globo-

sis (ex autoribus), reccptai'iilis fnictiferis rumiilos breves incurvulos vel

fere rettos tcrminaiuibus , Üoribiis steiilibus 1 - rafu 2.

Dacrydium Junghnhnii Miq. 1. <•. p- 4: Arboreum pyraraid;ile , rainis ver-

ticillatis, inferiin-ibtis loiigissimis deflcxis, siiperioribus ei-ecto-putulis , foliis

ramorum acieularibus semiteretlbus appressis, busi dilatata adiiatis, ra-

muloi-jm deusiusculis patulis inignsto linearibus trigonis, dorso carinatis,

ameiitis

Aanm. Hiertoe behoort JD. elatum BI. Rumph. III tab.'

171^ B. (fig. 1. slecht), maar niet D. elatum Wall. Een

30—50' hooge boom uit de Battalanden en de bosschen tus-

schen Tapanoeli en Silindong.

De in de aanteekeningen van den heer Jünghuhn Casuarina

UUoralls genoemde boom is C. eqtmetifoUa Prst., terwijl zijne

C. montana nu voorkomt onder

:

Casuarina Junijlmhniana Miq. 1. c. p. 7: Kamulis teretil)us Icviter nodulosis,

flaccidiiisculis A-el strictiusculis , derisis, simplicibus ,
10— 11- sulcato-sub-

sti'iulatis, in sulcis pubcnilis, iiiteniodiis ccntimctralibiis , vagiiiiiruin sub-

tumidanim dentibus 10—11, appressis laueeolntis i'iisculis, sursiim hyaünis

ciliolatis, ranrcescenlibus, ameufia fcmineis lateralibus pedimeiilatis, pe-

dunculos densc bractcatos circilcr acqtiaiitibus, junioribus dense tomentellis,

maturis eliipsoïdeis utrinque triincatis, vulgo t2ü-.stielus fusciile puberulis
,

bvaoteis latis, abrupte-aciiiuiiiati.s, bractcolis ellipticis obtiisis vel siibacu-

tiusculis, dorso oblique subcarinatis.

Aanm. Nabij Wonosari, ook op 3—5000' hoogte aan den

Oenarang en op den top des Kawi.

Querctis thelecarpa Miq. 1. e. p. 0: Hamulis, petiolis, foliis subtiis, stipulis-

que nlbido-sublepidotulis , foliis alteniis oblongis vel ellipticis acuminatis
,
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b.isi lutiuscula sccun petiolum ac:iite brevi-protraftis intogeiriniis crasse

coriaceis , veiiulis 8"''—16"'* fusciilis arouato-pitulis , stipiilis caducis, cu-

piilau semiglobosae vel niaturae dcplanuto-acyt;ibulifonais extiis sijuaimilo-

sae (sijuaraxilis trigouis suhspatliulatis toracntellis) margine iiitegerrimo

acutiusculo vel obtuso, facie interna tenere appresse pilosa, disco contrali

convexiusetilo
,
glandibiis ovoïdeis hand raro subobliquis, basi derasid caete-

rum striatis , iu apiculiim pilosnlum ex ore suo tnmcato stiginatia vesti-

gia exserentem prüductis.

Aanm. Deze in de gebergten van Java. groeijende en Pa-ssan

soesoe genoemde eik, is misscliien dezelfde als Q,. pseiulomolucca

Blum. var. (3. Plor. Jav., onderscheidt zicli echter van deze soort

zeer daidelijk en hoofdzakelijk door de gedaante van den eikel.

Als var. angustata Miq. 1. c. p. 9 wordt Qicercus avrjustaia BI.

opgegeven onder bijvoeging, dat met de2e verschillende soor-

ten en tevens met Q. molucca nog een nader onderzoek op de

groeiplaats dient plaats te hebbeu, om ze meer zorgvuldig van

elkander te onderscheiden.

Qnerciis polijneura Miq. 1. c. p. 1!; Gemmis, ramulis, foliisqiic nasccn-

tibus auieo-lürlis, ramulis punctatis, follis üpursis versus ruinulonim api-

eem coiifertis subvcrticiUatis , breviter petiolatis, obverse lauceolato-ob-

longis , longiusciile obtu* iicnmiuatis , basi aeiitis iiitegerrimis A'el siiperiie

repandulis, pergainacso-curiüCüis , supra glubris, subtus (in sicco) carneo-

glaucis , adultis glabris, 14—2U°°- co.stulatis , eostiilis parallelis validis

erecto-pateutibus, crebro temiiter retioiilatis , (.'upiilis juveiiilibus fin siccis

brevibus) turbinatis basi bracteis ainplexis fusco-villosis
,
perigouio pilo--

sulo, stigmatibiis tribus teretibus recurvulis , apicü extrorsum subincras-

saiis, euiarginatis.

Aanm. Deze op Java's bergen groeijende soort wordt Kioe-

ter genoemd.

Quercus laurifoUa Aliq. i. e. p. 11 : Eanuilis
,

petiolis, foliis subtus, stijui-

lis et spiL-is fcmin. tenere sublejiidotis , foliis oblongo-lanceolatis aoii-

minatis, basi aciitis intergerrinais (senilibus sub lente lacero- crenulatis) , co-

riaceis , supra glabris venisque costalibus 16—20"'' patule erectis, ante

marginem unitis, stipulis lanceolatis carinatis coriaceis dintius persisten-

tibns, spicis sessilibus, masculis tomentello-pubescentibus , floribus ternis,

bractea singulo glomerulo una lanceolata, perigonio depresso-globoso irre-

gulariter bifido iutus villosulo, ovarii rudimento globoso albo-hirto, sta-

minibus 12 exsertis, cupulis iminaturis super spicas breves sparsis lepido-

tulia ovoideo-globosis ( e bracteis counatis imbricatis annulatis ) ore in-
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tJi^ris, ovarium totum inchuleutibns
, pcvigonii ore in-cgulariter "—

"> den-

tiiïiilato, stigmatihus brevibus cylir.di-icis obtiisis vix exsertis, glaiide laevi.

Aanm. Op den Gedeli en Tangkoeban prahoe op 3000' hoogte;

in Julij mefc onrijpe vruchten gevonden.

Quercus varingiacfoUa Miq. I. c. p. 12: Foliis laui'eoliitis vel elliptico-

oblongis arumiiintis , basi aciitis, integcnimis <;ra-so coriiiceis , siipra ni-

tiilis glrtbei'iinis , costa in siib'O obsolete ajiplanatu , nas(;entibii.s suhtus

lepidotiilis inox guibris, costa proiiiineute (in siei-o fusco-pni-pura.sc'eiite)

vcnis ciri'itev duodenis arcuato-patnlis siibolisoletis tcncris coloratis tener-

rimcque reticulatis, stipiilis caducis , spii'is masctilis vel androgynis in

npice riimuloriini (.lunpositis, intcrrujitis , floribus sessilibus tevuis quinisve

braotcisqnc lepidotc-fnsco inmno-tomeiitcllis
,

perigonii globosi sexfidi

loliis ovalibus tomciitello-lopidotis , staniinibii.s )2 exsertis, ovarii riide-

nieiito centvali globoso-tüinentello , floribus femineis solitaris, stigmatibiis

brevissimis.

Aanm. Op het plateau van Peugalengan (4000' hoog).

Callaeocarpus Miq. 1. o. p. 13 (nor. gen.): Fiores feminei spicati , ternato-

fasciciilati, t'asciculo singulo basi bra'tea sufTuIto , bracteolanim partini

coalitarum serie ainplexo. Plores bractcolati. Perigoninm ovoideinn, ore

miaute denticulatmn, ovario .idhaerens. Ovarium trilociilare. Stigmata 3

raro 2, brcvia, laevia, teretia , obtusa antice suleata. Nux lignosa e sin-

gulo fascioulo orta, subglobosa (apice vulgo stigmatibus tribus coronata)

extus tubcnnilis subconicis eristata-aggregatis (per 3 aie.is fere disposi-

tis) instructa, trinuclcata indebiscens. Nuclei ('eastaneiformes) ovoideo-com-

pressi ,
pericarpio castaneo-fusi-o, coriaceo basi deraso, unus vulgo mnjor,

2 minores pilosuli .... Arbor faliis alternis integerrimis , spicae femineae

axi lignoso, floribus dissitis parvulis. Fl. masc. nondum cogniti.

Callaeocarpus sumalrana Miq. 1. c. p. 14.

Aanm. Uit het bovendistrikt van Angkola op Sumatra.

Peperoinia javanica Miq. l.c. p. 15: Carnosa , basi raJicans adscendens, cae-

teruni crecta ramosa, foliis adultis subtus villosule pubescentibus, plcnira-

quc teruis, brcviter petiolatis, crassis carnosis, sujira nascentibiis pube-

rulis , adultis glabris oljsolete trierviis et pellucido-punctulatis, infimis mi-

noribus rotundat.is, reliquis rhoml)eo-elliptieis obtusiusculis, basi arutius-

culis , anientis terminalil)MS in pedunv'ulo c )mmuni ternis quinisve brevibus

reuiotifloris.

Aanm. ïiil. nortra PoJco. Aan den Oenarang op 3-4000'

hooo'ie.
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Pepcromia Juncjhnliniana j\[iq. 1. o. p. 15: Cj'iisso cnmosn , c basi fid~i.'cn-

ilenti-crceta, rnmiilis jiuiioribiis pul)oinlis foliisquo pvopc margiiiem iitvin-

(juo varitoi' pulicris glab^cs^•ent,iblls , liis brevitci" potinlatis, teniis ellipticis

vel siibbuK'eoliUo-oUipticis obtusiusculis , basi obtnsiüscnlis c.unosis
,
gbin-

diiloso punctatis , uuinofvii.s vel vennl-i iitniiquc; e basi subtrinei-vüs , ana'»-

tis brevitei' peilunciilatis valiclis cylimlrit'is , sursina paullo inor-issistis in

ramulorum apico ternis vel folliis dcpauperatis jianicuhitO' confertis, flori-

biis densissirais semi-imersis , baccis ovoideis pniicf-ulatis scmimersis.

Aanm. In de vlakte vau Djampaiig aan de Wijnkoopsbaai.

Chavlca frnstrnla ï\Iiq. 1. c. p. 16: Ramiilis, petiolis, foliis subtus in nervin,

pedunciiHs subincauii-puherulis , foliis bi-evit(3i' petiolatis, ovato-ol>l(>ngJi

vel siiperioiibiis lanccolato-oblongis , acuminatig, bflsi inaequiili Icviter

cordatis vel subaurietilatis subiiovemplinei'viis , siipra glabris membranaceis

pelliicido punctatis, scnesceutilius vix eovia-eis vel rngosis, stipnlis mem-

brananeis lanceolatis suhglabris , anientis femiiieis longe pcdirnciilati-i elon-

gatis subercciis, brai'teis breviter pediceilato-peltatis suborbicularibiis car-

nosis glabeniuiis , stigmatibus 3 raro 4, ovatis.

Aanm. Naast Ch. Bliimei te plaatsen. Inl. naam Krowang. Tus-

sclien 3—5000' gevonden.

Cubeba phyllosticta Miq. 1. c. 294: Glabra, foliis modicc petiolatis ohlongo-

lanceolatis lanceolatiiqne bvevitci* acaniinati^ , bai-i iuaequali, subdiniidiato-

emarginatis, siibmenibrauaceis, snbtiis glaucescentibns utvinquo fin siccis)

Tiigi'O-pnnctuIalis, veni^ numerosis patulis, iafimis adscendentibus, amentis

feniineis longe pediinciilati^ , baccis globosis pedi«elium subaequantibus. Jiaynr.

Cubeba venenosa JSIiq. 1. e. 295: Scanden-! radii-.ans, foliis longinscnlc pe-

tiolatis, lancaolato- vel elliptico-oblongis , brevi-acuminatis, basi inaequali

vel siibaequali leviter emarginatis, subcoriaceis, iitrinque pracscvtim sub-

tus (in siccis) nigro- punetulatis, supra glabris, subtus in costa et vcnis

tonere pubescentibns, vcuis numerosis patnlis venulosis demum siibscrobi-

cnlatis, amentis femineis longiuscule pcdiinculatis, bracteis subtus liirtellis ,

stigmatibus 3 brevibus, baccis globosis brovissime pcdicellatis vel subses-

silibus. Java.

Muldera corcltla Miq. 1. c. p. 17: Glabra, foliis rotundato-ovatis, breviter

acTite aeuminatis subaequilateiis basi cordatis, coriaceis novemplinerviis,

nèrvis praeter 3 medios e basi ortis, amentis femineis brevibus longiu.^ciile

pcdunculntis, nascentibus tenero puberulis, gibherura labiis ore puberis
,

intus pilosis, inferiore convexiorc, stigmatibus qnatuor.

Aanm. Aan den Oenarang onder den naam van Gadong

loemoet bekend. 3-4000'.

O Elatostevia Junghilinianum Miq. 1. c. p. IS; Frutesccns, foliis alternis

brevissirae petiolatis, inaequaliter ellipticis longe abrupte acuminatis, basi
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levitci' inaeqiiiili-obtiisiij vel aciiiis iategerrlmisqae , cueteriim grosse serm-

tis, (pilis ftcliiaii-i) uti-inque stiiuhuis , subtus in neivi.i subliii-tellis , tiiiiervüs

pnniefum veriosis, glomeniÜ!) composilis vulgo gemiiiis , iino axülafi, nliero

oppositifulio et folio iiborlivo bilobulato snffiiUo, flürit)us pedicoUatis luv-

tellis (iiiiii(iuL'('uii->; luasculis cuni iiiitilli i-udiiiiento.

Aamn. Iii de bossclieu vau Sumatra bij Hoeraba en Loeboe-

radja in Boven-Angkola op 5000—5800' hoogte. In Oktober

gevonden.

Elutostiiina speclabile Miq. 1. e. [). 19: Karaulis nnscentibiis petiolia

nervoqiio jiiiiioruiri medio subtus i)i-cvitBi- suhliii tclüs, folii» altcinis iiiodic^»

peiiulatis, iaaequilateralitei' lato ullipiicis hrcxiiei- acute aCLimiiiaiis , ba>i

levitef inaequaii integeniuiis ,
cacteriiiii serraiis tcimi-membraiiaccii iiiiin-

([iie, (jias adiiaiisj stiintuii^, sul)tiis iii nervis hirtellis , siiixilis liueaii-laii-

ceolaiis scaiiosis, recsptaculis axillaiibus solitariis plerurnque cuin altero

opposiiifolio seiuiglobusis bieviter pcduuculalii (iu supp. sp.) iiift?cuiis brac-

teolis ciicallatis.

Aauni. In bergstreken der Preanger-regentschappen. '

Eluloslejiia jmludosum Miq. (PidCiis VA.) forma ruhro-slipula Mi(i. l.c.p.

20: Uaiiiulis peiiolis folii:<que siibtus in nervis tcnorc hirtellis, foliis subsjs-

silibus obveise lanceolalis longe acuininatis , basi vakle inaequaii extrorsuin

auriciilatis, grosse serraiis, meinbrauacjis ,
piiis adnaiis utriiique strinlatis,

stipulis subspathulato-laiiceolaiis luembranaccis medio rubro-niaculatis , re-

ceptaculis axillaribus breviter peduiiculaiis duabuS bracteis iiichisis, luuscu-

linis.

Aamn. In vochtige valleijen van de zuidelijke bosscheu aan

den Merapi op 3-4000' hoogte. In de maand April gevonden.

Inl. n. Trassen.

Eluloslema pedunculosum Miq. 1. e. p. 21: lierbaceum glabrum, foliis al-

teruis obovato-ellii)ncis iiiaequilateiis acuiiiiiiatis, basi extrorsum auricu-

latis, triplinerviis, grosse serrutis , meinbranaceis glabris , siipulis inembraiid-

ceis lauceolatis aouiiasculis glabiis vel iutus pilis adiialis (substriulatis; diu-

tias persistciitibus, pcdunculis axillaribus glabiis 1—
1-J-

pollicaribus, recep-

tacuiis peltato-seiiiiglübosis, bracteis duabus latis abrupte apiculatis cilio-

latis iiniplcxis.

Aanm. Op Sumatra; vroeger door den heer Junghuhn

Procris paludosa genoemd.

FAatostcma uhnlfolium Miq. 1. c. p. 21: ncrbnceum ad.^c2ndens ,
setulis

albidis super petiolos ncrvosque sparsis, fülii^i alteniis subsesbüibus, iaae-
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quaiiter obovnto tllifnicis ncate dcnminalis grossinscule serratis, ba*-! exttis

amicnlatis, intus iisque ad neivum medium resectis, supra pilis iulnntis stiiula-

tia, demnm subrngosis, rccept.acïilis axillaiibiis solitnrJis pedanc:ilalis pelra-

to-seiniglobosiü , supra floribus ma^culis, aliis piiberis, aliis (aditliiorihus:)

glabris dense obsitis. Java.

Elatostema cuspidiferum Miq. 1. c. p. 22: Friiticosum, ramuli't petioüsquo

hii-tulis, folüs alternis breviter petiolalis', iiiaequilateraliter oblongo-lanceo-

latis, longe anguste acuteque acnminatij, basi leviter inaeqnali acutis &

integerriniis, superne repandtilis ipsoque acaraine repandulo-crenulalis, tiipli-

nerviis, membrannceis (piÜs adnatis) utrinqtio stiiidaii-i, siibtus in nevvis &

secus marginem setuloso-pilosulis, slipiilis longis linearibus dorso subcaiinato-

birtelüs, fascictilis axillaiibns alteroqne oppositifolio , brnctcis duabus am-

plis, apioulatis, dorso pilosis, obvallatis, floribus mascuüs quadiipartitis,

sepalis ovatis apiculati'j.

Aanm. In de oorspronkelijke bossclien van het Malebar-ge-

bergte en den Tiloe in de Preanger-regentschappen; in Oktober

gevonden.

Elatostema'? succosum, Miq., 1. c. p. 23: Herbaceum , sncculeiitairi', ra-

mosum , radïüans, foliis alternis breviter petioIaiis, oblongo- vel obverso-

lanceolalis accuminatis, iiitegerrimis, glabiis, subtus piüj adnatis (ad leii-

tem) stiiulatis, supra iinpresso-pnnctulalis , obtccto-venosis , recopt:ic:ili.s

fcniiiieis axillarihus , fluiibus densiissiaiis , stigmate clongato subfilifornii,

nchaeiiiij elüpücii comprcsi-is fusculis punciiciilaiis.

Aanm. Aan de Wijnkoopsbaai op Java. Aan de Urtica vesi-

caria Roxb. verwant. De hoogleeraar Miquel bemerkt, dat die

soorten van dit geslacht, welker mannelijlce bloemen trosvormig

en Avelker vrouwelijke op in de bladokselen staande houders zijn

verzameld, zich door haar uiterlijk voorkomen zeer onderschei-

den en van dit geslacht behooren afgezonderd te worden.

Pouzolzia nonlana, Miq., 1. c. p. 23: ramulis petiolis foüisque supra se-

tulis appresbis scabriusculis, foliis alternis modice petiolatis, ovatie vel ova-

to-oblongis acamiuatis, basi subcordatis inque sinu brevi-protraclis, gios-

siuscale serralis, trinerviis, subtas seabiiascnle pubescentibus, glomeruHs

axillarihus androgyius , floribus masc. breviter pedicellatis , altibastiis glo-

boso-depressis apice pilosulis, perigonio femineo ovoideo sursum angustato

hispidulo , ia achaenio basi Compresso et subalulato.

Aanm. In Kadoe , op Java.

Fouzohia ovalis, Miq., I. c. p. 24: Ramulis petiolis foliisque in ncrvis

subtus subdeuse, supra sparse setulosis, foliis alternis breviuscule pctiola-
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iis, ovato- vel elli]H!CO-ül/loiig'is ncuniinntis, siqjra has-iii rotuniatani vel

iiculiu>culrtm inlegenimam grossiusc\zlc crcnato-deutiitis , iicniiiiiic iiitcj^er-

rimo , tiiner\iis, subtiis molliuscule pubcscjiitibas, glomcnilis axillaribus

androgynis, masc jieiigonio quadiifido pubenilo, foemiiieo ovoideo-pyri-

formi qiiudrideiiiiculato , ciiCA acliaeniiiin subiiiigiilnto.

Aanm. Deze soort is na verwant aan TJrüca conglolata BI. en

U. sanguinea BI. en wordt zoowel aan den Oenarang als op an-

dere plaatsen van Java gevonden en door de inlanders Sarabang

of Orang-orang genoemd.

Pouzohia muralis , Miq., 1. c. p. 24: Suffruticosa, opposite lamosa, ra-

mulis peiiolis foliisque stibtus appresse setulosis , foliis oppo^id3 bieviter

petiolatis, ovatie rel ellipticis subacnniiuatis integerrimi'i , supra asperulo-.

punctulaiis paiceque scaberulis, floiibiis axillaiibus naxiis, bracteis ovali-

bus acLitis ciliolatis, masc. pedicsllatis, a}-ice appresse pilosiiUs, quadripur-

titis, perigonio fcmitieo pubeï^cciite bialato , ah'i siiigula longitrorsum bifida-

quasi diiplicata, fere conipresso-quadiiiilato.

Aanm. Zij komt met Parietaria indica L. eenigzins over-

een. Wordt op oude muren bij Djokdjakarta, en aan den

Oenarang te Medini gevonden.

IIyrtanandra ^liq. 1. c. p. 25. nov. gen. Florcs monoici. Ma?c. perigo-

nium quitiquepaititum, lobis praefloratione subinJuplicato-valvatis, parte

supeiiore abrupte iafrwctis extemiatis (strato exteiiore deficiënte) genitalia

operculi ad instar tegenlibiis, extus ad iufractioins margiuem ciliatis. Sla-

mina 5 itnae loborum basi affixa. Plstilli rudimentum exilissimum. Fl. fcmi-

neis perigonium biulatum apice obsolete bidentatum. Stigma filiforme. Acliac-

m'um crustaeeum. — Herbae suffruiicesve hnbitu, floiibus femintis, fructuque

Pouzohiae cogiiatae, floris masculi singuhui fabiica iusigncs, propiium ge-

nus omniuo pnst.nlare videbanlur.

Aanm. Tot dit geslacht behoort ook Uriica peiitandra Rxb.

II)j7-tanandra javanica , Miq. 1. c. p. 23: RamuÜs utrinque snbniarginatis

jdliferisqiie , foliis oppusitis (ramulorurrL etiam alteniis) brevissime peiiolatis,

e basi rotundata laiiceolatis aciitis, niargiuibus subiiicrassaii-i quiisi setuloso-

Bubserruiaiis, peiigoi.ii masc. lobis dorsalibus trui;calis bi-tri ciliutis.

Aanm. Bij Djokdjakarta in April bloeijend gevonden.

llijrtanandra lu'rta, iliq. 1. c. p. 2fJ: Ranuili> foÜisqiie jiracserliin sub-

tas sparse birtcllis, foliis oppositis brcvissiine peiiolatis, ovato-lanceolatis

sursum angustaiis, basi leviter cordata subtiiuciviis, intcgerrimis, flonnn

masciiloruin niaiginc infractiuiiis flnil)iiato-cilirtto , feinincorum peiigoiiio

lagenaefürnii-ovoiJeo sui.ito, ore stibintegro. — Pouzohia Inrta IIassk. 1. c. ?
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Aanm. In de bosschen van den Merapi op 4000' hoogte door

den lieer Junghuhn gevonden. Inl. naam PandjoeJdtan. Ook

aan de liellingen van den Gedeli en Salak.

Urtica grandkhntata , Miq., ]. c, p. 27: RamJs obtiise tetrngonis
,
junioii-

bas, petiülis, foliis sabttis et inflorescantia moliiter pubcscentibus, foliis

oppositis, ovato-iotandatis acamiuatis, basi breviter coiiiventi-cordaiis, sub-

septeiunerviis , siibtus rugosis
,
grussa et sublobulato-dentatis (dentibus pa-

tentibus serraiis), snpra spaisis setalis crebrisque pnnctulig asperaiis, ramn-

lis, petiuüs, foliis subtns ia iiervis setnloso-ucaleolatis, siipulis interpetiola-

ribtis subovatis, iaflorescsntiis axillaiibus gerninis ramosis spicalis, floiibns

femiaeis hispidulis, peii^onii pliyllis interioiibiis rotnndads valvatis magnis,

exteiioribus brevissimis, acliaeiiio lenticulaii-cümprcsso inclnso.

Aanm. Bij Wonosari, op Java.

Urtica oreophila, Miq., l.c. p. 27: Fratescens, praeter pilos foliis utiiii-

que adnatos siriacformes pubcmque flocccsam sulnus, evanescenteni
,
gia-

bra, foliis oppositis longe j'etiolaiis , lato- vel ovato-ellipiicis acumiuaiis

,

praeter bnsiia emarginato-truncatam argule serratis, membranaceis, usque

ad apicem trinerviis, stipulis parvis subaxilluribiis, thyrsis dioicis axillaiibiis

solitaiiis, longe pedunculalis, paniculato-ramcsis , floiibiis miscuüs bre\issi-

me pedicellaiis, peiigonio quadrifiartito apice pilis adnaiis inspeiso, femi-

neorana achaenio lauticulati-compresso, crassinscule raarginato, carnnsulo.

Aanm. In boschstreken van den Merapi, tusschen 3—4000'

en in de bosschen der hoogste toppen van het Malebargebergte

tusschen 3700—4800' hoogte- Inl. n. JFacldran.

Urtica stipulosa, ]\Iiq., !. e. p. 28: Praeter pilos foliis praeserlim utriu-

que adnatos striaeformcs, glaberrima, foliis opposiiis longiter peiiiJaiis,

ejusdemjugi subinaequalibiis ('altero vulgo paulo njiaore breviusque pctiolato^,

lato- vel ovato-ellipticis breviter acumiiiaiis, merabranaceis, grc sse dentato-

serratis, basi subrotundata iutegeniinis, tiinerviis, stipulis foliaci is oblongo-

lauceolatis obtusis diuiius persistentibiis, tliyrsis dioicis, femineis axillaiibus

subsessilibus deiisifloris, stiginate sessili capitellato-liirtiilo, achaenio peiigouii

phyllis inaequallibus suffulto, lenticulaii-comprcsso subiuaequali.

Aanm. Na verwant aan U. glaberrima BI. en TJ. oreopJdla

Miq. groeit in de oorspronkelijke bosschen aan den Oenarang

bij Medini, tusschen 3—5000' hoogte.

Urtica liygi-opMla , Miq., 1, c. p. 23: Herbacca, foliis oppositis longiter

petiolatis, criissiuscule membranaceis, ellipticis acuniinatis, ad bcsini acuii'is-

culam usque dentato-serratis, trinerviis crassiuscule reticulatis, piiis adnatis

sulstiiula'as, nascentibus pilis cuuicis fiigacibus rariter inspeisis , slipulis mar-
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Cescenlilus parvuüs sublaiiceolalis, tr.yrsis (li'iicis. mnsci'is ft-NÜIniilms cfn-

tructis peiiolo l.re\ ioiibiis, floribus bre\i;er pcdic.Ml:iiis, pciigorii) qiiadii-

puiiito obovoideo, extus exilibiis setuis insvcrso.

Aanm. Woont in vochtige heesterbosscheu aan den kant der

beken, op den Pralioe en andere plaatsen; in Pebruarij en Maart

bloesemdragend. Een Meincre vorm groeit ook op den Pralioe

tussclien 6—8000' hoogte.

Bij Urüca interrupta L. \Taagt de heer Miqijel, of de U.

javanica niet hiertoe behooren zou, zijnde de korte definitie

van Blume er niet tegen.

Dendhocnide Tiliq. nov. gen. l.c. p. 20: Florr s dinici. Mnsc Pem.

Pevigoiiiiim tetrr.sspaliim, sepa'is ovMiii) brevioiibus pc sistentilnis , iii-

terioiibns mnjoribus eliipticis doisali et vcnti-iiii minoribus vel fere obso-

letis. Onnrium liberum scssile oviile coinpressiuscMlum luiiovulatiim , siigmate

teretiiisculo ex apice obliqno. AcJiaenium Icnticulari-comprcssum , incrnssato-

niaroinulatuni , carnosiilnm, aiice oblijutim .... Arhisciihie -vc\ frulices

\\\(\\c\, foïüs , alternis ("et opposi.is), tlnjrsis nxülaiibiis vage dicliotomis

,

ramulis subfasciculato-floiifeiis Cvol toiis glomeuili axiilaiis saepc contiT.c:is).

Dendrocnide pellata, Miq., 1. c. p. 30: Toüis alteniis, subrotiindo-ovalia

ncutis, paulo supra basiin peltatis, denticulato-repandtilis , tiinervüs venis-

que insuper tcrru's, subtns incar.is, süpra glabiiuscuHs, tbyisis axillaribus

divavicato-ramns'S pubescentibus , floribus (fem.) snbfnsciciilalis, peiigouü

pbvllis interioril.His ellipt.icis obtiisis, dnisali et ventrali ludimciitariis pubes-

centibus, achaeniis immatinis suborbiculaiibiis comprissis apicc oblique s'ig-

mate deflexo corfmaii's. Urfi'ca pcltala Bliim. I. c. p. 49G.

Aanm. Woont in de Preanger-regentschappen.

Dendrocnide rosfatn, Jliq., l.c. p. .30! Arborfscens, ranm'is crassis. fuliis

der,sis, alternis, siibobovato-obloi)ga:is brevirer nciiiiiinatis , basi obtsisis

,

A melio versus apicem crenato-rcpandis, C'Statis, in iiervo medio utrinqne

spnrsissimc sctulosis, supra ad lentem piiiicUilatis , stipu'is ovalibus coriaccis
,

thyrsis paniculniiij pedunculaiis , liirtu'is, alternc ranvsis bractcaiis, ra'iiu-

Hs nhiniis npioo sertuloso-dilatato floiiferis, di.iicis. fl'>iil;us feniiniis scssi'i-

bus, poiigouii pbyllis quatiior brevibtis ovaiil)iis puberu'is, latcralibiis ma-

joiildis, ovaiio cHipiico, siigmate el'ngato subfiliformi liirtulo.

Aanm. Java. Zij staat het naast bij Urtica crennluta B,xb.

DcndrocnidR'? coeru/ea , Miq., 1. c. p. .31: Ramuiis obti!S3 tetragonis co-

loraiis, juninibus peiiolis foliisqne subtns in iiervis sctiilis albidis apprcssis

inspersis, foliis oppfsitis pctiolatis (pctiulis opposiiis acquilongis vel inae-

quilon^is) elliptico-oblongis ncumiuatis vel acutis, brsi acntis, serratis tri-

nerviis deniqne nigcso-ieticulatis, supra glabiis tcnuiter punctulatis, glome-
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rulis axillaribus dioicis, floribus brevissime pedicjllalis, peiigonii feniinci

lihyllis 3? vel 4 cxilibus , iichacnio oboi-oidd-lenticulavi subpuiictato, stig-

niate deflexo diutius coronato
,

peiigonii nins?. quadiifidi lobis fere glabiis

ovftlibus acutis. — ? ürtica coeridea, Bluiue 1. c. p. 495.

Aanra. Groeit in de angringbosschjes aau den Merapi en op

den Oeiiarang, als ook te Pengalengan en wordt Kradang of

Wateraii genoemd.

Girarduiia. hlbiscifolia Rlin., 1. c. p. 31: FoÜis longifer petiolatis rotiin-

datu-siibcordiitis trineiviis subpalmaiini quiiiqxie- vel (supevioiil.us) tii-lobis

,

lobis ovatis acutis vel iicumiaatis dentatn-ssrratis, membranaceis, supni parce

setulosis, sii1)tus birtellis, iti nervis petiolisque seiis rectis aiu'eolatis, race-

mis axi hiii'-us, niiisculis subsessilibus s[;icïcformibus vulgo bifidis, floribus

setub'sis, femineis longiuscule peduiicuhitis oblongo-spic-ito-coarctaiis dense

ac ileohuis.

Aanra. Op den Gedeh en Tangkoebau pralioe op 3000' hoogte.

Boehmaria {Splitg.) sumalrana , Mii]., 1. c. p. 32: Toliis opposiiis longi-

ter peti'ilatis votuudato-ovaiis vel snljdeltoi ieis acaminatis, grosss dentato-

sen'iiiis, busi rotuiidatis tviiierviis, utiinque cum reliqiiis partibus herbaceis

pilis paniin adnatis vel liberis exilibns inspeisis, spicis axillaribus composi-

tis, fli)ii!)us subsessiiibus dcnse fasciculutis , frisciculis androgyiiis bracteis lan-

ccobiiis slipalis.

Aanm. Op Sumatra in Beneden -Tapanocli en de hoogvlakte

van Sipirok bij Warseh in de Battalanden.

Bücloneria {Splitg.') himilis , Miq., 1. c. p. 33: Fiuticalcsa, decambeus

,

nidic^uis , ramulis petiolis ncivisque junioribus sabtus sabincano-liirtellis

,

fuliis oppositis modice petiolatis, miigiiitiKÜiijs saepe disparibus, lato-ovatis,

clli^ilicisvc ncnmiiiaiis deutato-serratis , basi lai,o-rotundatis , tiinerviis, su-

pra parcc liispidalis glabrescaiitibiis . subtus rugulosis soabro-pilosis , sti[)nlis

scariosis linearibus dorso pubescentibus, s^jicis axüliiribiis solitftriis scssilibns

bracteatis, floiihns liispidulis mcmoicis in iislein vel diversis spicis. — ? ür-

tica pilosiuscAila, Blume Bijdr. p. 491.

Aanm. Aan de noordhelling van den Oenarang bij Medini.

BoeJimtria {Splitg.) clichmioides , Miq., 1. c. p. 34: Frnticosa, raraosr,

rainulis petiolis foliisque snbtus birtello-inPiiUiS demum glabrescentibus et

svabriusjulis, foliis opposiiis dispailbus, miiiore brevitcr petiolato ovato

,

ni.'ïjore longius petiolato ovato-obloiigo , acuniinatis, argute dentato-serra-

tis, siipra hispijis , stipuiis lanceolato-lineaiibriS in dorsi carina pilosis,

spi.is axillaribus superne femineis, iufeine masfulis, reiuote glomeratis,

apicc saepe fo'iifeüs (hinc floruin fusciculis ramulorum partein inferiorem

apliyllnm qu^si tenentibns
, bracteis ovatis acan;iiiati caducis.

VII 36
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Aanm. In de bosschen van den Merapi.

Boehmcria {Chloroleuce) diversi/olia, Miq., 1. c. p. 34: Foliis alteriÜJ

dissiinilibus, uno bi-eviter petiolato ovato bi si rotundato vel suhcordato,

altero lougiter petiolato ovato-oblongo, acuniiiiatis, dentato-senatis, tri-

nerviis , subtus ramulis petiolisque dense subcandide-tomcntosis , siipra

sparse scabriusculis demum sublacunosis, tbyrsis axillaribus, di-trichoto-

mis glomeruliferis pilosulis
,
glomerulis androgynis, floiibus iiiasf. pentan-

dris , femiueis ovatis, stylo brevi coronatis. — Urtica diversi/olia, BI.

Bijdr. p. 49?.

Aanm. Op den Oenarang bij Medini gevonden en onder de

naam JFali of IFaliangin bekend. Hiervan is nog een berg-

vorm: foliis lanceolato-oblongis acuminatis basi acutis, die in

de Merapi- bosschen op 2 — 4000' hoogte is te vinden.

Boekmeria (ChlomJeiice) odontoplnjlla , Miq., 1. e. p. 35: Suffruticosa, ra-

mis villosis glabve^cantibus , foliis alternis modice petiointis, lato- vel

ovato-ellipticis breviter acuminatis, basi obiusiustiilis
,
grosse deiitato-sei-

ratis, supra sparsjs pilis puuctulisque crcbris asperulis , subtus tcnere den-

sissime subaraaeoso-toraent'isis, trinerviis, thyrsis axillaribus vulgo gemi-

nis, folio multo brevioribus, dichotorais, apice capituliferis , capittilis an-

drogynis, floribus masc. pentaudris , subsessilibus , feni. sessilibns vel pe-

dicellati-;.

Aanm. Groeit op grasplekken en onder het struikgewas aan

den voet der heuvels tusschen Bedojo en Rangkop, bij Penga-

lengan. Door de inlanders IFaliangin genoemd.

Boehmeria incana , Miq., 1, p. p. 36: {ürtica incana, Bliime 1. c. p. 497.)

tSlii/ma haud pcnicillatiiin dicoiidum, sed tereti-elongatum undique fere

hirtellum, ovurium inulrum siiperaus. Ocariuin perigonio incaiio-tomeotel-

lo ini-lusura, iu fructu obsolete quinque-nerviuin. AcJiacniuiii maturum. li-

berum, ovoideo-acutatum, nitidum, lacve , subplumbeum.

Boehmcria irinervis , Miq., 1. c. p. 36 : Fi utesi'cns , ramulis petiolis foliis

utrinque in ncivis et inflorescentia parce pilosulis glabrescentibus, foliis

altcniis longiusculc petiolatis ellipticis vel oblongis , breviter acuminatis

vel acutis, basi obtusa vix subemarginatis, rejiando-serruhitis , trinerviis

veuisqnc veisiis apiceni pauiis, mcmbranai'eis, laeviusculis, slipulis bipar-

titis, spicis axillaribus dioicis rcniote glomerulatis , floribus masc. quadri-

partitis, lobis ovatis acuminatis apice pilosulis, femiueis sessilibus deusis

ovatis, stigmute cloiigato.

Aanm. Op Sumatra bij Padang en Tobiug, op Java aan den

Merapi en te Plawaugan te vinden.
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Leücocnide Miq., nov. gm. 1. c. p. 36: CajozVif^a androgyns vel feminea.

Masc. perigonium triquadri- vel qninque-fidiim , sej^mentis valvatis. Stmni-

j;({ 3—5j lobis o\>\>os\tA , filameniis elasticis, antheris bilobis. Ooarii rudi-

menütm. Foem. subsessiliiitn perigonium inaequaliter quadrilobura. Ouarium

ellipsoideum, stigmata parvo siibtruncato puberulo subsessili. AcJiaeniiim

bacciitiun deinum pulposuni ovoideo- stipitatum, moiiospermum , seminc

ovoideo.

—

Arhores vel frutices
, Jolds alternis serratis suhtus albo-tomcn-

losis, slipulis axillaribus (cgm/s contractissimis) , in peduncnlis siniplicibus

solitariis vel in dichotoinis thyrsoideis. — Perigonium in fl.füem. primo

adspcL'tu defioere videtur.— Morocarpo , Sieb. et Zucc, affine videtur.

Aanm. Hiertoe behooren de Urtlca alha BI, candicUssima BI.

en (Uchotoma BI.

Leücocnide sororia, Miq., 1. c. p. 38: Raraulis petiolisque glabvcseenti-

hirtellis, fdiis longiiiseule petiolatis, elliptico-oblongis acuminatis, basl

rotundutis vel obtusis , a basi inde argute serrulatis, trinerviis cum venn-

lis adhuc quiuis, reeticulatis , sublacunosis , inter reticulationes albo-tomen-

tosis, supra bullulatis setulisque raris inspersis, pedunculis axillaribus

serael, bis vel ter didiotomo-fymosis , dense hirtcllis, ovariis ellipsoideis
,

stigmatc exili.

Aanm. Aan den Gedeli op Java tussclien 2—4000' hoogte.

Leücocnide afjinis , l\Iiq., 1. e. p. 39: Ramulis petiolis foliisque subtus

albido-tonientosis, pilis in nervis distinctioribus , fuliis longiter petiolatis,

e basi leviter cordata vel rotnndata ovato-oblongis subacuminatis , crenato-

dcntatifi, tri- vel subquinquenerviis, venosis et reticulato-lacunosis , supra

asperulis, capitiilis in cymis axillaribus brevibus dichotome ramosis incano-

hirtellis, achaeniis baccatis ellipsoideis.

Aanm. Bij Wonosari aan den Oenarang op Java tussclien

3-5000' hoogte.

Orkocnide Miq., nov. gen, 1. c, p, 39 : CaptV?/?» dioica in pedunculis ramo-

sis. Fl. masc. perigonium quadrifidum, lohis subinduplicato-valvatis. Stavii-

na 4, perigoiüi lobis opposita, filanientis libcris praefloraiione incurvis,

antheris bilobis. Pis'.illi rudi'mentum. Fl. fem. bracteolis membranaceis,

maturitate carnoso-inerassatis, basi annulatim cincti. i-*e?'?'</on«wm cutn ovario

ovoideo totum coiinatum, apice obsolete deuticulatura. Ovidum unicum e

basi erectum orthotropum. Stigma sessile convexum longissime hirto-peni-

cillatum. Achaenium subbaccatum. Seminis testa membranacea, albumine

tenui, embryone recto, radicula conica supera, cotgledonihus ovalibus pla-

niusculis.

—

• Frutices alternifolii , Moreis et Artocarpeartim Conocephaleis ac-

cedentes, propter fiiamenta inflexa ad Urticeas relegati.

® Oreocnide sijlvaiica, Miq., 1. c. p. 40: Frutescens vel arborescens, ramulis,

peliolis, ncrvii subtu^ pcdunculisque pilis tcneris appressis inspeisis, foliis
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lilternis, elliptiiis vel elli[iüco-oblongia acaniiiiatis , büsi aculis vel obtnsis

versus apieeni repiuulo-obtiiso-dentinulati'*. — Urtica sijlvatica, Bliiine I.

c. p. 506 pariim, excl. saltem var a.

Aanm. Op Sumatra, en o]) Java in de bossclien der bergen Oe-

narang enMerapi, en te Pengalengan. Onder de namen Hangsi

,

Mimiram, JDjoeraiig bekend.

Oreocnide pilosula , ]Miq., 1. <•. p. -11: Raimilis, pctiolis, stipiilis foliisniie

iiasccntibus incaiio-hirtulis , foliis brevitcr petiolatis, subliuioeolato- vel

subobovato-oblongis angustc acumiiiatis , basi acutis, supra nieiliiim remo-

tjus. rcpando-denticuUtis, venulis quiuis aeptciiisvc, pedum^ulia axiUaribns

di-trichotomisque.

Aanm. Op Java.

Oreocnide major, Miq., 1. c. p. 41 : Ramulis, petiolis foliisque subtus in

nervis molliuscule pubescentibus , foliis longiter petiolatis elliptico-obloiigis

acuminatisj basi rotundata subemarginatis, a medio denticnlato-repandis

,

venis septenis vel octonis, supra praeter nervura medium glabris, pediin-

culis axillaribus Cet lateribus) geminis pluribusve simplicibus vel dicholo-

mis pilosulis, bacculis ovatis cupulae brcviori inuixis. — Urtica sylvestris

var. a. Blume? I. r.

Aanm. In Banten en Pekalongan. Tot dit geslacht nog de

tfrtica rnhescens BI.

Morus viacroura, Miq., I. c. p. 42: Ramulis, petiolis foliisque subtas

subincano-pubescentibus, foliis rotundato-ovatis acutis vel acuminatis, basi

rotundatïs vel subcordatis, supra medium repando-subdenticulatis, triner-

viis venulisque quinis, amcutis foemineis coactanois pedunculatis axillari-

bus solitariis eloiigatis, perigonii pliyllis marginibus pilosulis.

Aanm. Op Java.

Conocephalns gratus, Miq., 1. c. p. 43: Ramulis, petiolis, foliis juveni-

libus stibtus stipulisqiie tencre pilosulis glabrescentibus, foliis lato- vel el-

liptico-ovatis obtusiusfulis , ootono-dcuo-costulatis
,

glabris, subtus pilis

adnalis loiigiuscuüs, supra abbreviaiis, ad lentem notatis, pedunculis fe-

miiieis brevibus liis bifidis, partialibus comrauncm multum superaiitibus

,

monofcpbalis
,

pediccUis gracililnis tetragoao-aucipitibus, perigonii lübii

obtusis apii'e pilosulis, pcduiiciilis mas-c. polychotomis polycepbalis.

Aanm. Op den Goenong Camping, te Djatikalangan, ook te Pen-

galengan, op Java. Deze soort staat midden tusschen C. stia-

veolens en C. ovalus Tréc.

O Cudrana sumatrana, Mifi-, 1. f. p. 41: Ramnli-f juiiioribas angiilatis pi-

losulis, petiolis lougiusculis anlicc suleatis tcuercque puberulis, foliis obo-
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VAto-ellipticis-suLlancaoIiiiisque breviter apiculatis et miicronali'i , basi acut.ia

vel cimotis, supra in costa rarissiine et fngaciler pubeiulis, adiiltis iitrin-

qiie glalierriinis, capitulis ("fein) tnmciitellisi.

Aanm. In boschstreken van Sumatra, in Boven-Aügkola tns-

schen 1—3000' hoogte.

Stenociiasjia Miq
, (IJ noo. gen. 1. e. p. 45: Flores A\o\r\. Masc ....

Fem, iii receplaculiii axilhiiibus (gemiuis peduncülaiis) globoti-i deii>i sub-

pediuellali. Perifjoniun utriculosiim, apice carnoso-iiurassato poro exili

pervium, basi mciiibrauacemn. Ouarium uniovulatuin , ovu/o supra medium

inserto, subauatropo? S/ijlas brcvis,>-iiiiiis iiicliisiis, sf ///late <eluig\^>hoso de-

presso piiberula e poro subexserto. Acl'aenium (fusc-Uim) ovoideiim coin-

pressiusculuin perigonio subba<:eaiite, libero. obp3M-amidato , 4— 5- angtilari

incUisum , semi'ne prope apicein inserto. Eiahrijo CimniaturusJ cotyledonibus

2 acqualibus ellipticis convexo-planis , radlcula brevissima siipera? — Folia

alterna tiinervia repanda; stipidae axillares solitariae.

Stenochasina ancolamim, Miq., 1. c. p. 4 4.

Aanm. In boschstreken van Sumatra, in Boven-Angkola tus-

schen 1—3000' hoogte.

Urostigma svperhiiin, Miq., 1. c. p. 4G : Foliis loiige jietiolatis, obovato-

vel lato-ellipticis abrupte breviu>cii!e obtuscque ücuminati» , iiitegerrimis,

glabris, costniis septenis vel octouis, iiiia,(iiie e basi siibtriiierviis, geminis

stipulacsis subovoiileis incuio-lurteliis, reccptnctilis ex axillis iiudis iiilVa

gemmas axillares fasüiculatis vel geuiiiiis, peduuculatis , obovoideis , glabris,

majutculis, peduuciilis toinentellis.

Aanm. In het gebergte van Java tusschen 3— 6000' hoogte.

Inl. n. Koang.

Urostigma Husseltii , Miq., I. c. p. 4G : Ranitilis peliüÜs costa siibtiis re-

ceptaciilisqtie juiiioiil)iis appresse jilosis, stipulis serieeo-albidis , foliis al-

ternis, modice petiolatis, obversiuscule oblongis vel siiblanceolatis acunii-

natis, basi obtusis vel subacutis, aeqiiilateris , supra glabris laevibiis, sub-

tus snbtriplinerviis et ad basiin bi-vel uniglandiilosis , costniis octonis vel

denis patulis ante inarginem siibconjiinctis aliisqiie interpositis demum rc-

tieulatis, stipulis elongato-lanceolato-linearibiis convolutis, ret-eptaoulis ge-

minis sessilibus, obovatis, basi constricta tribracteatis , niatiiris fere glabris.

Aanm. In ber^streken van Java tusschen 3—4000' hooc^te teO O

Djatikalangan aan den Oenarang. Inl naam. Godong cïjengal.

Deze soort is zeer na aan U. ^erseaefolium Miq. verwant.

(1) Affinitas intcr Artocarpcas reliqnas adbuc iccerta. luter Sect. Euar-

tocarpus medium fere tenere videtur. Micpiel,



— 4S0 —

Urostigma hicornc. , Miq , 1. o. p. 47: Ramnlis pcriolis folüsqiic nnscn-

tibus subtus |i;iisco-torr:ent<)sis lito glahresceiitibiis (leimim glabns, bis nio-

diee petiolatls, obversc oblougis breviter apionl.itis, basi obtiisis vel iicu-

tis inque costa subtus uiiiglaniJulosis , siipra Incvihus gbibii-*, subtus costis

erccto-patuli-i circiter denis ante mnrs:iiiein uni.i-i v:>li ii< jialliilis reticilatis,

stipulii auieo-seri co-liiriis, recepttjculi'i axilhiribus geuiiiiis , miscentibus

involiirro c jnico-cornuti) glabresi-ente singuii i;iclii~i-i, ovdilei'i, gbibiii,

biiji bracteis 3 roiuutl.-iiis meinV)raTia<-i is cilioUitis par\i-i susteniis.

Aanm. Aan wegen bij Djokdjakarta onder den naata van Boe-

loe bekend. Verwandt met TJ. mysorense Miq.

ürosligmn crassirameum , INIiq., 1. c. p. 48: Eanmlis cic itiici'ius li/ctlaii-

bus, aliis den>i-i hoiizontali'ni:* ('perularum) , aii-i remoiioiibus obliqnis (sti-

pulavum), foiii-i b^iigir.cr petijlati-;, ellipiic^-oblonyi-i brcvis.-iuie obtuse aii-

culatis, biibi ac;i;ii vol obtu^id, acquilateris , iiite:^erii[ui-; , tiiplinerviis ciS-

tulisqne quini'S vel septenis, na.scsniibus suluus in C'>sta tcnuis.-ime pilosu-

lis, adullis rigide eoriaceis glabris subtus teuere reticiilatis, ovatis acirtis

convolutis scriceo-pubcsi'cntibiiR , recept;. culis axillrj'ibus geniiuis scssilibus

JnA'oliici'atis, involucri foliolis ciucavis C'H'iaceis extiis ttuere puberulis.

Aanm. Aan de oostlielliiigen van den Oenarang tnssclien

3—4000'. Tot de venvantscliap van U. rigiclum Miq. & U.

xylopUylliim Miq. behoorende.

JJrosticjma odoratum, Miq., 1. c. p. 49: FoJÜs longiuscule petiolatis , el-

liptico-ovatis aeqailateris, abrupte acute (triangulariter) itcumiuatis
,
plaiii?,

glabris, crassis, rigidis, per veuas subhorizoutales ante margineni unitas

utrin(;[ue striatis, petiolis antiC'j planis, stipulis perulaceis ovato-lauceoliitis

eoriaceis, extcrioribus dorso pube tenerrima inspersis, rccjptaculis axillaribus

geminis scssilibus, nasoentibus calyptra CDiaica obtusa (sub lente) pilis

puiictulisque inspevsa obtec'tis, ovoidcis? parvis? glabris.

Aanm. Fraaije harsrijke boomen, aan de kusten van Java onder

den naam van Ngemploncj bekend. Bij U. elasticuvi & cliisiae-

folium te stellen.

<C> Urostüjma sumatranwn , Miq., 1. c. y. 49: Glabrum, foliis modice petio-

latis, siibobverse lauccolatis vel lanccolato-oblongis angusto acnminatis,

tenuiter cori;icei>, n.irgine laevi incurvulis, basi acuta obsolete trinerviis

cacteniin h"° vel C"''-venosis reticulaiisqiie, ad leiitem punctnlatis, stipulis

ovato-lauceolaiis acnminatis convolutis pctioluin aequantibus, receptaculij

axillaribus scssilibus geminis globosis glabris, basi bractcis tribus msjus-

cu\U rotundtuis glabiii iuvohicrati-.

Aanm. In de bosschen bij Tobing op Sumatra. Verwant aan

U. r/iododendri/olium, U. tjiela &c.
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Urosligma tjiela, Miq., 1. c. p. nO: var. sundaica , foliis longiiisciile pc-

ti)latif, lato- vol ovato- vel angiisto-elliptici-), abrupte bveviter acute acu-

iiiinali-;, ba,-i rotnndütis vel aca;ilI^Cll'is, margiiio laevi piniii-i, veiiis sub-

tiis 8"'' vel IO"'s disiiiictioribiis teneve crebro retiiHiIatis, borizontalibns pa-

rallcliï, unii e basi vel paiiUo supra basim altius adscendente , refeptacu-

}is nasceiitibtis calyptraefonni-involucratis.— Ficus sundaica, Bliiirie, Bijdr.

p. 450? FoUa snbtriiiervia statuit; septenipollicaria nunquam vidi. Reliqnn,

uoraen etiam indigciium , cdiigrna.

Aaum. lu de bossclien van Pengalengan op 4300' hoogte.

Wordt door de inlanders Kiara gingang genoemd.

Urostigma strictum, IMiq., 1. c.p. 50: EaTnuIis crassiu-culis subcompresso-

trigouis, stipulis tevminalibus longiusculis lanceolatis coriaceis glabris, foliis

moiHce pctiülatis ovato-oblongis obtuse apiinlatis, pergamaeeo-coriaceis

,

costa Valida, parallelc stiiato-venüsis, venis :iiitc inaiginein nerviilo siib-

jnarginali unitis, margine laevi planis, supra iiitidis, subtus pallidis, pe-

tiolo autiee canalii'ulato, receptüCulis ad apices raiiiuloium axillaribiis vulgo

geminis sessilibus, basi bvacteis rutuiidatis coriaceis suffultis, subglobosis,

glabris.

Aanm. In de Preangerregentscliappen bij Manglajang, on-

der den naam Tjeiska bekend.

Pogonotrophe alnifolia, Miq., I. c. p. 51: Tota aspcrula, folüs altcrnis

modice petiolatis, ovato- vel lato-ellipticis aoutis vel rotundato-obtusis
,

basi leviter obliqua ti'inerviis et 5"° vel 6"°-oo,stul:itis , subtus reticulatis,

iiitegerriinis vel vix obsoletissinie repandis, refeptaculis brcviter peduncu-

latis globosis iispcris babi tribrauteatis. — Prope P. javcnavi pei'tiuet.

Aanm. Op Java.

Ficus hiicoptera , Bliq., 1. i", p. 52 : Ramulis, petiolis foliis sii))ra pilosiilis

'glahi-esccntibus, bis altcinisj longitcr petiolatis, ellipticis vel oblongis

,

breviter ai^uiniuatis, basi rotundatis vel subeinarginatis, raviter praesertim

A'ersus apieetii obruse denticulnt;s vel denmrn integcn-imis , subtus triiier-

viis veuoso-rcticulatis teuuiterque aUxj-tomeutosis, receptncaiis geminis bre-

viter pedunCLilatis cllipsoideis (genimisque) albido villosulis, aidiaenis jial-

lidis, pcrigoiiii jihyllis purpurasfciitibus. — Sci-tio Eriosycea, cnm /''. alba,

lloinw., nivea, B'. citri/socarpa lieinw. et seijueiuibus , arcte coguata.

Aanm. Op Java aan den Oenarang tussclicn 3—4000' hoogte.

Inl. naam Xapoean.

FicHs tricolor, Miq, 1. o. p. 53: R.imulis ,
petiolis, nervis subtus, re-

ccptaculis paree pilosulis, glabrescontibus , foliis alternis deusis longiuscule

petiolatis, oralibus vel oblongo-ovalibus, acutis vel brevitci aciito apicu-
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latis, basi ol)tiisis vel suhaftitis, integerrirais , siipra laevilms siiliglahri»,

siibfiis triiierviis patici-costubitis reticulatis , super parciu'liyma tomento

tenui araueoso deiiso glauco-ineanis, receptaciilis nxillaribus geminis bre-

vissime pedtiniulutis subg-Iabris ellipsoideis basi brevi-constrictis , bracteis

3 ovatis appresse pilnsis glabresi'Ciitil)iis. — ErioaijcRa.

Aanm. Aan den Oenarang bij Medini tussclien 3—4000'

hoogte, onder den naam Kehag bekend.

Var. scrroh , IMiq., 1. c. p. 53: Eomuli?;, petiolis, nervis siibtus, et

rei'eptai-iiü.s dense liiitulis, foliis dcnsis brcviu.si.'iile petiolatis , obvcrsc el-

liptii-is bi'cvi-ai'iitis , deorsum angnstatis basi ipsa obtusiusfiilis, supra in

costa media piirce iiilosis' i-aetenimque cadacis pilis iuspersis, siibtus tri-

iierviis et •l"°-;,'">-oo,stulaii> reticalati- , iiitör reticülatioiies albido-toincn-

tellis, rei'eptiic.ills brevijsiine pedmioulatis gciiiiiiis imiic ex axii i-; defoliar

tis, ül)f>voideo-cllipt,icis dense jdlosis, floruiii f^'m. ])erigoiiii phyllis atro-

ptirpureis cMi-iiDsis anuustis.

Aanin. In bossclien van 4300' hoogte bij Pengalengan. InL

naam Serroh

Ficus leucoconia , Jliq., 1. e, p. 54: Eaniulisj ])CtioIis foliortiinqiie ner-

vis glabrius«ulis, foliis longitei' petiolatis alternis dcnsis, lanceolnto-oblongis

vel lani-eohitis brevi-acutis, basi attenuata obtusiiismilis, suprascn nervo

medio piUsulis caeternmqne teiierls pilis rariter ii sucvsis glabre , deiitibus

siibttis alte triiierviis et a medio inde pancicveiK s s, reticulaiis et super

parene^lirma tenui tomento albieantibns, rcccptacwlis axiilaribus geminis

pcdiuniMilatis obovoideis, basi in loiigum stipitcin coiistricis, tribraeteaiis,

glabriiisculis, stipite bracteiSjüc apprrsse pilcsiilis. Scct. iir/osycert ("liabitu),

reutius cquidera ob rcceptacMiloruin fi)rmam ad Podosyceam.

Aanm. In bosschen aan den Gedeh.

Ficus adhaerens , Miq., 1. e. p. 55: Ramulis, petiolis, folionim jiiniorum

nervis subtus rarissime strigiilosis, aduUis glabris, rainis radicmtibiis, foliis

modice petiolatis, elliptieo-obloiigis subcjbliqiic aciuuinatis, integerrimis,

basi obtusa vel acutiuscula trinerviis, caetcruni .t"" vix f^-iMismlatis traiis-

vcrseqne rcticulatis, rigide coriaceis, genimis axiilaribus liiieo-iiirtis, tcr-

minalibus stipulaccis lincari-limceolatis subgrisjo-pubescjiuibiis, ruceptai-ul s

axiilaribus vulgo geminis sessilibns, globosis basi tribrarteatis, ore demnm

coiicavo ninlis vel intns bmetcis '^bibris ocdiisis. vSect. Treinatosycca.

Aanm. Op 4000' hoogte te Pengalengan.

Fiais oliijospermn , Miq., 1. e. p. 55: Riinuilis nns -entibiis praescrtim ad

nodos, petiolis foliisqne subtiis villosis, foliis alternis brcvitcr petiolatis,

oviiio-elliptii-is vel sabovatis acute acuminatis^ basi rotundatis, circiter

5"''-costiilat:s, a])ii-e hinc subdcnticulatoerf sulis, subtus in nervis pil's Ion-

gis raris insj)crss, sapra glabriuscuüs, receptaculis axiilaribus solitariis?
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sessilibus, e brevissimo stipite depresso-globosis subsulcatis glabriusculis

vulgo 5—6-uuculatis. Sect, probabiliter Trematosycea

.

Aanm. Op 3—4000' hoogte aan den Oenarang bij Medini.

Inl. naam Jelamprong.

Ficus Junghuhniana Miq., 1. c. p. 56: Ramulis, petiolis, foliis juniori-

bus siibtus molliter fusco-hirtulis, sensim scabrescentibus, foliis alternis

breviter petiolatis, lato-ellipticis abruptissime lineari-acuminatis, plerum-

que inaequilateris, supra laevissimis nitidis glabris, subtus crinerviis pauci-

costatis transverse crasse reticulatis, receptaculis axillaribus gemiiiis stipitato-

globosis scabro-hirtulis.— Sect. Sycidium; cuspidatae, "pvoTpa F. cerasiformem.

Aanm. In bergbosschen aan den Oenarang bij Medini.
•

Ficus rufipila Miq., 1. c. p. 57: Ramulis nasceatibus petiolisque villosuüs,

foliis alternis breviter petiolatis, ovatis abrupte angiiste acuminatis, basi

subcordatis, supra glabris laevibus, subtus trinerviis quaterno-costulatis la-

cunoso-reticulatis molliter pubcs^entibus, receptaculis axillaribus geminis

globoso-stipitatis scabro-pilosis siipitem dense hirtam aequantibus.— Sect.

Sycidium; cuspidatae.

Aanm. In het gebergte van Java.

Ficus sclerocoma Miq. 1. c. p. 58: Ramis adultis glabris "laevibus, ju-

nioribus, petiolis, in nervis praesartitn subtus receptaculisque scabro-hirtellis,

foliis alternis breviter petiolatis, elliptico-vel sublanceolato-oblongis aequi-

lateris brevi acuminatis, busi rotundatis, praeter eam repando-serrulalis ri-

gidis rugosis utrinque panctato-asperrimis, trinerviis et 8°"— ICo-costulatis,

receptaculis axillaribus jremiais vel pluri-fasciculatis arceolato-globosis in

stipitera ad medium vel iuio bracteatum corst.rictis. Sect. Sycidium; scahrae.

Aanm. Zeer na verwant aan F. scabrella Rxb.; misschien

behoort hiertoe F. exasperata Hrt. Kew.

Ficus hrevipes Miq., 1. c. p. 58; Riimis foliisqne snpra laevibus glabris,

nascentibüs subtus scabro-pilosulis demum asperulis, foliis alternis brevissime

peiiolatis, ellipti.is, oblongis vel superioribus iaaequilateraliter obovato-ob-

longi-i, versus basim integerrimam acntinsculis, superne serrnlato-dentatis

vel subsiuuatis ia acumen breve obtnsiusculum desinentibos, trinerviis et

pauci-costulatis laxe reticulatis, s ipulis lineari-lanceolatis subamplectentibns,

receptaculis sabsessilibus solitariis vel fasviculatis axillaribus vel extra-axil-

laribus depresso-globosis si-abervimis.— Sect. Sycidium; scahrae.

Aanm. Aan den Oenarang bij Medini van 3-5000' hoog-

te. Inl. naam Ipé. Nabij F. sinuaia Thnb.

Ficus obtusidens Miq., 1. c. p. 59: Ramulis terectiusculis tcnniter sca-

briuscnlis, foliis breviter petiolatis, supra laeviuscnlis subtus -Aspcrulis, gin-

VIII.

'
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bris, elli^Jticis vel obovato-ellipticis , aequilateiia vel inaeqnilateris, ia acu-

nien longiini liaeare obttisum desinentibus, busi acntis vel subcuneatis, cae-

teram grosse repande angalato-dentaiis, tiinerviis et S^o-e^o-costalatis, sub-

tus reticulatis, receptaculis axillaiibus geniinis vel solitaiiis subsessilibns,

globcsis, pilis brevibus couieis soabris, ore occlusis.— Sectio Sycidium; scabrae.

Aanm. Op Sumatra.

Ficus liypsopliila Miq., 1. c. p. 60: Ramis pallidis laeviusculis glabris,

ramulis, petiolis, foliis praesertim supra in nervis stipulisqne pilis tenerri-

inis fiigacibiis irspeisis, foliis brevissime petiolatis, alternis, elongato-ob-

longis vel elliptii'is, anguste subabrupte acuminatis, basi acutiusculis, re-

niote repando-crenulatis , adspectu integerrirais , crenis per sinus mucro-

nulatos fliremtis, basi trinerviis, caeterum 7"°—8"o.i;ostulatis laxe reticulatis,

membrauaceis, supra laeviusculis, subtus palidis asperulis, receptaculis

axillaribus et ex axillis nudis, globosis , asperulis, in stipitem scabrum

bracteolatum constrictis. — Sect. Si/cidmm; scabrae.

Aanm. Java, aan den Oenarang bij Medini.

Ficus remblas Miq., 1. c. p. 60: Ramis laevibus glabris vel asperiusou-

lis pallidis, ramulis scabro-hirtellis, foliis alternis brevissime petiolatis,

juuioribus supra in nervo et versus margirieni parce pilosis, cum petiolo

mox glabris, praesertim subtus tenere punctulato-asperis, membranaceis,

elliptieo-subobovato-oblongis, inaequilateris , abrupte lineari-acuminatis,

basi inaequali obtusiusculis , praesertim superne obtuse dentatis vel denti-

culaiis, tiinerviis et Shovel fo-costulatis laxeque reticulatis, stipulis lan-

ceolaii:! parvis pilotis, receptaculis axillaribus solitariis vel 2—S-fasiiculatis

globosis glabris asperulis ore biante plerumque introrsum bracteatis, basi

in stipitem brevii.-imum constrictis. — Sycidium, scabrae.

Aanm. In de bosschen van den Blitaran op Java. Deze 40'

hooge boom word Remblas genoemd.

Ficus hucoxylgn Miq., 1. c. p. 61: Ramis laevibus lutescenti-albidis gla-

bris, ramulis petiolis foliisque praesertim subtus moUiter hirtello-pubescen-

ti'uis, sersim glabrato scabrescentibus, foliis alternis subsessilibus, inaequi-

lateraliler siil.ovato-oblongis cllipticisve subabrupte acuminatis inaequaliter

deniii-uhiiis, supra deniuni glabris laevibus, receptaculis axillaribus et ex

axillis vcteiiliiis, geiuinis vel fust iiulatis , snbglobosis, demum subglabris,

laevibus, in sipiteni brevissimnni irreguluiiter bracteatum hiitellum con-

si.ricti3.— Sectio Syciditmi, scabrae; F. denticidatae , BI., propinqua.

Aanm. Op Java.

o Picns ancolana Mi'^j., 1. c*. p. 62: Ramulis petiolis et stipulis nnscentibiis-

tenere puberulii, '.aeteruDi laevis et glabra , ramulis teretinsculi!», foliis
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alternis breviuscule petiolatis, e bssi le\iter inaeqnaU acuta vel obtusius-

cula obloiigis, louge oblique angiiste acuminatis, integenimis, veuis duo

deuis pluribusve arcuato-patulis tenuibns , vix reticulatis, stipulis lineari-

lanceolatis caualiculatis acuminatis, peliolum superantibus, rcceptticuüs

axillaribus solitariis vel geminis globoso-slipitaiis, stipite inferne bracteato.

Sect. Si/cidium, pallidae. Sequenti proxinia.

Aanm. In Boven-Angkola op Smnatra,tusschen 1—3000'lioogte.

FicHs tadjam Miq. 1. c. p. 62: Ramulis petii)lis receptaculis siipulis nas-

centibus tenuiter liirtellis, illis glabres entibus, foliis alternis breviuscule

petiolatis, lanceolato-subovato-oblongis acutninaiis, aeqnalibus, basi acutis

vel siibc'uneatis, integcrrimis, supra laevibus, subtus pallidis punctulatis

laevinscalis, praeter basiin subtrinerviam septeno-costalatis, stipnlis lanceo-

latis attemtato-acuminatis, receptaculis axillaribus solitariis vel geminis ses-

silibus, stipitato-globosis, ore bracteis cili latis insiruciis, stipite 1—2-brac-

teato. Sect. Sijcidiwn; pallidae.

Aanm. In bosschen te Pengalengan op 4300' hoogte; Tadjam

genoemd.

Ftcus scleroptera Miq., 1. c. p. 63; Foliis densis modice petiolatis, ellip-

tico-oviJibus utriuqne rotundatis, apice hiiic brevissime obtuse apictilatis,

rigide coriuccis, iutegerrimis, nervulo quasi laevi marginatis, supra laevi-

bus glabris, sabtus pallidis asperis, costis circiter deiiis erecto»patulis utrin-

que promiaulis laevibus, subtus tenere reticulatis, receptaculis axillaribus

solitariis, siipitiito-glubusis, asperulis, stipite basi irregulaiiter bracteato.

—

Sectio fere amligua, Leiosyceis affinis, sed reclius forsan ad Sjcidium

,

pallidae, referenda.

Aanm. Bij Hjokdjakarta in de maand Julij vruchtdragend.

Si/comorus capensis , Miq., 1. c. p. 64.

Aanm. Te Pengaleugan en aan de Wijukoopsbaai door den heer

JuNGHüHN, in bergachtige bosschen op Java door den heer Blume

gevonden, waar zij Kondang of Koentang heet. Onder dien naam zijn

deze soort, welke de heer Blume (Bij dr. p. 469) als Fkus

subracemosa beschreef en de volgende soort bekend , welke om

haren rijkdom van gomsappen door den heer Miquel genoemd is

:

Si/comorus gwmnijlua Miq., 1. c. p. 64: Ramulis petiolis foliisque nnsceo-

tibus puberulis mox glabratis, foliis modice petiolatis, ovalis atteiiuato-aca-

minatis, aequilateiis, bosi leviter cordatis, integeriiiuis vel subrepandis, de-

mnm coiiaccis tiinerviis, costulisque venulosis qnaternis vel quinis, iu costa

venisque parce tenenime pilosttlis, s ipulis ovato-lanceolatis, exteiioiibus

loDgioiibus albo-hirtellis, inteiioiibiis praeter api'jera glabiis ovatis. Ficus

van'egata, Blume 1. c. p. 459.
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Aaum. Ook deze soort groeit in het gebergte, zoowel te Pen galen-

gan als in de zuidelijke bosschen van den Merapi. Het gedroogde

sap hiervan wordt op de bazaars door de inlanders verkocht.

CovcUia ch'di/ma !Miq., 1. c. p. 65: Filiis iilteniis vel geoiinato-approxi-

iiiaii, Imigiuscülc petiolatis, obovato-oblongis angnste abrnpte acuminalis

,

basi aiuiis vel cmieatis, ima qaandoque obtusiuseulis
, praeter basin tiiner-

viam 5"° vel 10"°-costalatis, adultis glainis, junioiibus snprain cnsta tenere

puberulis, s'ibtus pallidis ad lentem leiun s.iciis, stipulis ovato-lunoeolatis

dorso apprcsse subliirtellis, receptaculis geminis S'ssilibns ellipsoideis basi

tribraeteaiis, ore et, iiifra oiifiriam braeteaiis pil(jsiilis, floiibns nadis.

Aanm. Groeit op 3—4000' hoogte aan den Oenarang, zoo

ook op den Djatikalangan en wordt door de Inlanders Wilodo

genoemd. Een vorm met verlengde internodiën heeft de heer

Ju^^GHUHN in Opper-Angkola op Sumatra on,tdekt.

CovcUia stictocarpa Miq., 1. c. p. G5 : GLibrn , foliis alternis vel geniina-

lo-approximaiis vel sabopposiiis, modice petiolatis, clliptico-oblongis acn-

niinaiis, biisi acutis, integeriimis, suhcoiiaceis, 10"°— isno-eostulatis, glabvis,

laeviiiiis, siibttis pullidis et ad lentem leucostic.tis, stipulis elongato-lanceola-

tis, rei-eptaciilis axillaribus geminis sulsessilibus rapifürmi-depressis ore im-

prcssis, extus niiunte verruculoso-punctaiis, floiibns femineis perigonio ve-

siculoso cinctis.

Aanm. Op den Oenarang bij Medini op 3-4000' hoogte;

door de inlanders Kikoel genoemd. Een onvruchtbare boom,

Lingloeng genoemd en te Pengalengan gevonden, heeft hiermede

veel overeenkomst en onderscheidt zich slechts door meer blad-

nerven.

Covellia subopposita Miq., 1. c p. 66: Glabra, fuliis alternis vel subop-

positis S3II subgeminato-approximaiis, elliptico-oblongis modice «cuminatis,

basi ncuiis, aequilateiis, s iperne pracsertiiu repando-denticnlatis, coriaceo-

niembranaceis, utiinqtie glabris , sübttis ad lentem puiictuLitis, ó»" vel T"»-

costulrtlis, receptaculis axillaribus plenunqiie solitariis pedtiDdlatis sabglobo-

sis, ad ui; is basi iii süpitem coi.siri'iis tribracientisque, apice bracteato-coro-

uaiis, floiibus (fem.) ebracteiLuis, perigonio tabuloso gynophornm velante.

Aanm. In de Preanger regentschappen op 2—4000' hoogte.

Een vorm met nagenoeg ongetande bladen vond de heer Jung-

HUHN op 3-4000' aan den Plawangan en aan den Merapi, waar

zij Boongingtagal genoemd werd; een andere vorm met ge-

kerfde bladen werd op den Oenarang onder den naam van

Jükoe lemoen gevonden.
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Parasponia Miq., nor. gen. 1. c. p. 68: /"fo^rs poh'gamo-nioiK.i i. Masc,

perigonium quiaqaei)artitum, lobis coiicavis quir.ciinciatiin iinbricitis. Saoa'na

qainqne, sub disco pilosj ("ovario rudiinentiiri)) liypogyiia, nntlieris ellip-

soideis, iafra medium conneciivo crassiusculo insjvtis, luculis biisi iuia suli-

produciis. Foem. ovarium elliysoi leuin, discj piLjsulo inserciim, uiduvulatum,

stigmatibus duobus semilunatis couuiveniiuus, sjiius deciduis. Bacca eliipli-

ca angnlata perigonio persistente safTulta.— Arbor foliis Spom'ae, cijmis coii-

traciis brevissimis racemul 'sis axillaribiis. — Geuus iatei' Sponiain et Cdtklcm

medium, his admissis admittendum.

Parasponia parvijiora Miq., 1. c. 69.

Aanm. Eene in het gebergte op 3— 5000', van Java niet

zeldzame boom, onder den naam van Kajoe angring bekend.

Celtis reticulosa Miq., 1. c. p, 69 : Raraulis nascentibns foliisque cum iii-

florescentia aureo-hirtellis glabrtscdntiluis , foliis Llli^tico-uvaiis acute acumi-

natis, praeter basim rotundatam vel aciuiuscalam subinaequalem grosse ci'e-

nato serratis, rigidis, alte tiinerviis traiisverse promineati-reticulatis, adultis

subtus iu nervis cum petiolo raiiter pilosulis, cymis androgynis raceinosis,

basi bifidis, caeterum fasciculato- vel subumbellato-florit'eris, floiibus penta-

meiis, sepalis biseiiato-imbricatis apice villnsulo-ciliaiis, inaequalibus, masc.

iiumerosioiibus, antheiis cordatis, liermapbroditorum ovario ovoideo atte-

nuato glabro vel glabriasculo stigmatibus duobus breviore. — Sect. Sponioceltis

,

rianoh.

Aanm. Op Java. Misschien belioort hiertoe de C. rigiila BI.,

wat zich echter door de korte beschrijviug niet laat beslissen.

Gunnera macrophylla BI., 1. c. p. 70: Forma foliis plane rotundatis , lo-

bis obtegenti-conniventibus, subtus rugoso-lacunosis.— Folia 4 poll. luta,

dense hirta.

Aanm. In de vlakten van Sumatra bij Padanglawan volgens

HÖRNER.

Bij de verschillende Clematis-soorien geeft de heer De Vriese

benevens uitvoerige beschrijvingen, nieuwe meer bepalende diag-

nosen, die op de plaats zelve moeten worden nagezien.

Clematis Leschenaultiana DC. var., x- grosse-serrata. De Vriese 1. c. p. 74 :

foliis ternatis, medio foüolo niajore, grosse-serratis, ovatis, cordatis, in-

aequilateris, aiutis, 3— 5-Derviis, vel 3

—

5-plinerviis; pedunculis tripartitis,

bracteatis, bracteis saepe altero latere incisis, pediceliis unifloris bibracteo-

latis, bracteolis linearibus vel ellipticis.

Aanm. In de bosschen van den Oenarang gevonden op

3—4000' hoogte. Inl. naam Kapalan.
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Clematis Junghuhniana De Vriese, 1. c. p. 75: Caule scandente teretc,

foliis liorizoiitalibus, teniatis, longc-petiolatis , foliolis petiolatis, cordato-

ovatis, acuMiinatis, gi-osse-serratis, vix utiinque subtoinentosis, pilis raris

adpressip; paniculis axillaribus, longe-peduuculatis , bracteatis, bracteis

ternatis, parvis; sepalis albo-tomentosis.

Aaum. In het kalkgebergte van den Goenoeng Gamping bij

Djokcljokarta in Oktober bloeijend gevonden.

Anemone sumatrana De Vriese, 1. c. p. 76: Invohicro a flore remoto,

polj'phyllo, fuliis 8-9-10 basi deeursivis, tripaititis , medio obovato, mu-

cronulato, lateralibus minoribns; foliis radicalibus, tripartitis, laciniis la-

teralibus bifidis, grosse-mucronato-dentatis, raargine hirsutis, utiinque ad-

presse-pilosis ; scapo siibunifloro , ereeto ; sepalis quinque ellipticis , roseis,

uno saepe sepalo reliquis minore; carpellis compressis, glabris, ante rna-

turitatem apice iucurvis, demum niuticis. Sect. Anemonanthea.

Aanm. In Opper-Angkola en wel op den hoogsten top van

den Loeboeradja omtrent 5000—5800' hoog, dikwijls te vin-

den.

Ranunculus proUfiiv Rwdt. herh., I. e. p. 77: Stolonifcra, villosa, foliis

radicalibus ternatis vel trisectis , foliolis vel segmentis petiolulatis, seg-

mentis bi-trifidis, inciso-dentatis; c-aule saepe elato , mitltifloro; sepalis re-

flexis; petaiis subrotundis, acbaeniis ovatis, coniplauatis, stylo persistente

incurvato-uncinatis.

Aanm. Hieronder is de R. geranioides BI. (niet H. B. K.)

te verstaan, die door Steudei. en in navolging daarvan door

mij B. Blumei genoemd werd.

Tan den sumatra'schen kamferboom, {pryóbalano])S cam])liora

Colebr.) geeft de heer De A'' kiese p. 80— 83 benevens volle-

dige literatuur eene zeer uitvoerige beschrijving. Hij heeft

haar tevens met den heer Junghuhn nog iets uitvoeriger, te-

vens uit een industrieel oogpunt beschouwd, in eene bijzondere

verhandeling, op welke ik later zal terug komen, bekend ge-

maakt.

Leucopogon javanicus De Vi'icse; 1. c, p. 84: Rannilis eicatrisatis , tu-

berculoso-squauiosis , fuscis; foliis adprcssis vel erectis. elliptico-rbloiigis,

basi attenuatis, brcvi-petiolatis , ad apiitem ciispidc dura, spiuosa, pun-

gcnte instrufti»; pediincnlis solitariis, bracteolatis , adpressis, laciniis ca-

Ivi-inis coroliac tubiim subaequantibus ; drupa ellipsoideo pentagona, vc
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globosa, inaequali. — Anacyclodon pungens Jungh. in Nat. en Gen. Archief

voor Nederl. Indië. Batav. 1845. II. Jaarg. bl. 49—51.

Aanm. Op het Kawi- en Tenggergebergte zeer dikwijls de

hoogste toppen in gemeenschap met Festiica mibigena bedek-

kende. Deze plant is vooral merkwaardig omdat de familie,

waartoe zij behoort, bijkans uitsluitend Australië bewoont. In

den nieuwen tijd is echter ook eene soort op Singapore en

eene andere op JSTieuw-Guinea gevonden geworden, zoodat door

deze nieuwe soort de keten van overgang van Australië over

Meuw-Guinea en Java naar Malakka en het vastland van Indië

gevormd wordt.

Cancrinia De Vriese, 1. o. p. 86: Flores verticülati. Calyx campauu-

latus, cupulatus, 5-dentatus. Corolla infundibuliformis, calyce fere duplo

longiore, limbo 5-lobato, laciuiis emavginatis medio mucronulatis. Stami-

na 5, filamentis brevibus faiici insertis, laciniis corollae oppositis, anthe-

ris basi et dorso affixis, in longitudine dehiscentibus. Germen globosum

apice radiatum; stylus filiformis tubo corollae brevior, in fructu peisistens

in eoque basi semitoj-tus ; stigma depi'esso-orbiculatum vel i-apitatmn. Cap-

sula globosa, ad dimidiam longitudinem calycis aucti laciniis acuminatis

obteeta, 5-Cmulti-, obsolete-lO-l valvis, in/ra siylum radiis lamelUjormibns

,

pïanis deorsum dilalatis obteeta, aince hifido et basi circiimsissa dehiscens.

Spermophorum globosum; semina angulata, badia, numerosa. Planta ja-

vanica alpina
,
pulcherrima

, foliis radicaiibus erecto-patulis , saepe sesquipedü'

libtts, inflorescentia verticillata
, JJoribus niitantibus

,
/rtictibits ei-ectis.

Canhrienia chrysantha De Vriese; 1. c. p. 86: Foliis radicaiibus majo-

ribus rosulatis, decumbentibus, junioribus erecto-patentibus, oblongis,

tlenticulatis , basi in petiolum attenuatis, utrinque glabris; scapo lon-

gissimo; verticillis 3— 4-nis, fere 20-floris involucratis , foliolis involucri

basi connatis, corollae aureo-flavae infundibulifurmis lobis emarginatis ,

mucrone saepe interjecto.— Primula imperialis Jungh.

Aanm. Op den top van den Mandalawangi (Pangerango) 9260'.

Uijdrocotyle podantha Molkenb., 1. c. p. 89: CauJe sarmentoso, striato,

ramosissimo ; ramis adscendentibus
,

petiolis pedunculisque velutino-hirsu-

tis; stipulis semilunaribus ; foliis petiolatis, petiolo internodium dimidiuin

aequante, palaribus , alteruis, reniformibus, profunde 7-lobis, grosse den-

tatis , 7-nerviis, utrinque sparse setoso-pilosis; floribus in umbellam sim-

plicem longe pedunculatam congestis, breviter pedicellatis, involucro po-

lyphyllo suffultis; mericarpiis subecostatis.

Aanm. In halfboschachtige grasvelden van denPrahoe in Maart
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bloeijend gevonden. Zij is zeer na verwant aan II. javanica

Tlmb.

Bij H. aslaüca (3 hebecarpa Hssk. (H. hebecarpa DG.) behoort

volgens Müi.KENBOER H. asiaiica Zoll. Mor. en If. asiatica var.

lunata BI. Bij dr., bij welke in 's Rijks herbarium tevens de naam

H. asiatica var. sitbrepanda BI. Bij dr. staat, zoodat die beide

variëteiten hiertoe schijnen te behooren.

H^drocotijle ZolUwjcri Molkb, I. c. p. 91: Caule repente, glabro; petiolis

et pedunculi» superiie pilosis, basi stipulis triangulari-cordatis sufFultis;

foliis palaribus, subfasciculatis , orbicalato-cordatis, 7—9-lobis , lobis irre-

giilariter 3—4-clentatis , infra sparse pilosis, 7-nerviis; floribus sessilibus,

in capitulum pedunculatum 10— 12-florum congestis, pedunculis solitaiiis

petiolo dimidio vulgo brevioribus, involucro polyphyllo suffultis; mericar-

piis trieostatis, purpureo-puuctatis. H. sphndens Zoll. No. 834.

Aanm. Door de heeren Zollinger op Java, en Junghuhn

in de oorspronkelijke bosschen, zoowel op de noordhelling van

den Oenarang bij Medini als op Sumatra in liet distrikt Pa-

danglawa gevonden; aan de inlanders onder den naam Kali

loemoet en Samangi-goenoeng bekend. Zij schijnt tusschen H.

sjüendens BI. en H. globata BI. te staan , welker diagnosen ech-

ter te kort en onvolledig zijn, om iets over ze te kunnen

beslissen.

Sanicula viontana Rwdt., 1. c. p. 93: Caule ercctiusculo, striato, glabro,

apice dichotonie ramoso
,
parce folioso; rarais iterum dicbotoniis, nudius-

culis, foliis ternatis vel tei-iiato-quinquelobis, lobis subtrifidis, grosse et

iiiaeqiiftliter setaceo-serratis; floribus polygamis , in umbellas breviter pe-

dieellatas conjunctis, dilute lilacinis, masculis 3—G, femineis ternis.

a. (jrmiina. Involucri fuliola late ovata, acutiusoula, subaeqnaÜa; flores

feminei et liemiaphroditi breviter pcdicellati, inaseuli 3—5 pcdicellati , pe-

dieellis 0,002 loiigis. >S. montona Rwdt. in BI. Bijdr. 832. De Cand. rvodr.

IV. 85. 0.

Aanm. In de hoogere bosschen der noordhelling van den

Oenarang op 3—4000' hoogte, alsook in de bosschen en

voclitige ravijnen der hellingen van den Merapi bij Andong,

. waar zij van April tot September bloeijend werd gevonden.

inl. naam Traseng.
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^. javamca. \. c. p. 94: Invohicri foliola inaequalia, tribus majoribus

liiieiiri-Iaiii'eolatis acuininat'S , reli(iuis diniidio brevioribiis iingnste lancco-

latis; flures femiuei et liennnphroditi sessiles, masculi 5— G pedicellis

0,0015—0,002 longis. ^. javanica BI. 13 ijdr. 83'2. De Cand. Prodr. IV.

85.8.

Aanm. Op de bosclirijke hellingen van den Prahoe en Merapi

op 4000' hoogte. Ook vond Hornek, haar op Sumatra in Pa-

danglawa, Inl. naam Sarakaden.

y. divaricata. 1. e. p. 94: Involin-ri foliola ovata , aciita, subaequalia
;

flores feminei et hermaphroditi sessiles , maseiili 3—4 breviter pedunculati,

pediiiiculis 0,0005—0,001 longis; dichoton.i.ie caulium patentissimae, sub-

lïorizontaliter divergentes.

Aanm. In half boschachtige grasplekken van den Prahoe en

Merbaboe van Maart tot Mei. Lil. 'naam Soemhelwoeloe.

Van Pimpinella javana DC. (1) geeft Molkenboer eene volle-

dige diagnose en voegt er volgende var. bij

:

a. macrophylla. Elata, robusta; caule 3—4-pedali, sufFiuticoso , basilig-

noso , ad altitudinem 1—3 pedum nudo et siiuplici , dein remote ramoso

laxe folioso, foliis firmis , 0,08—0,1 latis, 0,075—0,11 longis.

Aanm. In bosschen van den Oeiiarang bij Medini op 3— 4000'

hoogte en de hoogere streken van den Wilis; bloeit in Junij.

Q. sylvestris, Gracilior; caule minus stricto, apice pluries diviso, niiil-

tuuibellato, velutino; foliis superne glabrescentibus, tenuioribus, ceterum

praecedentis varietatis siiuilibus.

Aanm. In vochtige bosschen der zuidhelling des Merapi op

4000' hoogte, in September.

y. microphylla. Demissa, ^— 1^-pedalis; caule valde ramoso, ima basi

tantum lignoso ibidemque statim in ramos plures diviso, foliis magis approxi-

matis densius folioso; foliis niiiioribus, saepius utrinque in nervis venisque

modo pubesi'öntibus, 0,02—0,05 latis, 0,03—0,06 longis, subcoiiai'eis.

Aanm. Op den Merapi, den top van den Kawi en Merbaboe op

(O De heer Zoi.LisGER (Nat. en Gencesk. Arch. II. 577) heeft hiervoor

eennieuw geslacht: HelerocJiaena opgesteld en deze soort H. alpina Zoll.

genoemd. Aangezien echter reeds onder de Compositae (Endl. gen. Sppl.

II No. 3304) een geslacht van dien naam bestond, had ik het (Flora,

Bot. Zeit. 1847. p. 601.') Anisomelros en de soort A. alpina genoemd.

J. K. H.
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7800' hoogte; voorts op den top Widodareu vau het Ardjoe-

nogebergte; bloeit in September en November.

Pimpinella pritatjan Molkb. 1. c. p. 97: Raclice fusifonni, pcrenni; caiile

erecto, striato, ramosissimo , sabaphyllo; folii? caulinis ad vaginas f^re re-

ductis pianato-pinatifidis inciso-serratis, radicalibus longe peiiolatis, impa-

vi-pinnatis, subquinquejugis; pinnis oppositis , cordato-suurotuiulis, dcntato-

serratis, utrinque pubescentibus; umbellis 6

—

lO-radiatis, radiis involncratis

velutinis; iavolucro et involucello subhexaphj'Uis; petalis oblongo-subro-

tundis dorso pilosis; fructubus late ovatis, densc verrucoso-papillosis.

Aanm. Op het grasplein van Diëng op 6300' hoogte, waar

ze in Pebruarij en Maart bloesem vertoont; aan de noordhel-

ling van den Oenarang bij Medini op 3— 5000' hoogte in Mei en

Junij bloeijend. Inl. Proeaijan (1).

Q. depi-essa. IMinor, caulibus abbreviatis , vix spithameis, minas divisis,

umbellas 1— 3 modo gerentibus, folia radicalij vix supcrantibus iisdcmve

brevioribus; foliis radicalibus brevius petiolatis, 1— 2-jugis.

Aanm, Op den top Widodaren van het Ardjoenogebergte, Avaar

zij in November bloezem droeg.

Yan Potkos scandens L. onderscheidt de heer Db Vriese 3

variëteiten, die als a. javanica, (3. zeylanica L. y. sumatrana

nader beschreven worden. Poilios scandens Rxb. wordt onder-

scheiden als:

O Poihos Eoxburghi De Vriese^ 1. c. p. 103: Epiphyta, scandens, ramosa

petiolis füliorum longitudinera fere aequantibus , apice obcordato-exciso,

vel fere horizontali, laterum aiiguHs rotundatis, folia obloiiga, vel oblongo-

lanceolata, acuniinnta, cadiica excipientibus; spatha peduKCiilata, ovata

;

spadix magnus globosus, a spatlia longe-remotus (stipitatus).

Aanm. Op Sumatra.

o Pothos Jungliuhnil De Vriese; 1. c. p. 104: Foliis longe- et lato-petio-

latis , petiolis apice obcordato-excisis, ibi et ad marginum apices siibti-

lissime denticulatis; foliis basi rotundatis, ovato-oblongis, apice attenuatis

acuminatis, nniicronatis j bractels axillaribiis quinis, supremis oblongis,

aciiminatis; pedunculis clongatis horizontalibus; spadicibus a spatha longe

distantibus, globosis, nutantibus; fructibus monospcrmis.

(1) Volgens den heer Teysmakn (Nat. Tijdachr. Ned. Iinl. VIII. 2-17}

Poeriroljaif]. 'T- K' H.
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Aanm. Bij Tobing in Opper-Angkola op Sumatra.

Pothos iimcrophjlla De Vriese; 1. c. p. 104: Frutirosa, ramosa , lignosa;

petiolis parvis, apice i-otunJatis, medio coiistriotis et cum foliis articulatis;

foliis muximis , ovatis, ovato-oblongis , iiitegeriniis , apicem versus attenua-

tis, aciimiuatis , mucronatis, ohlongis, vel e lata basi ovatis, mncronatis;

spathis bracteatis, bracteis ovatis vel oblongis, mucronatis; podunculis elon-

gatis, flexuo.sis ; spadicibus ïi spatha remotis, j-yriformibus.

Aanm. Bij Tobing in Opper-Angkola op Sumatra.

Pothos leptospnclix De Vriese; 1, c. p. 105: Scandens, flcxuosa, her-

bacea, longissinia; petiolis linearibus ad avticulationem cmu folio constric-

tis; foliis linearibus pctiolo conforniibus eoque vix tertiam paitem longio-

ribus, acutis ; inflorescentia axillaris; pedunciilis solitariis vel geminis ca-

pillaribus, elongatisj braeteis plenimque tantum rudimentariis; spatha

perexigua, a spadice stipitato peltato, scuteliiforrai , fere inicroscopico

,

magis vel minus reinota.

Aanm. Bij Tobing in Opper-Angkola op Sumatra.

Op liet zeer algemeen verbreide Viscum articidatum Brm.

vond Molkenboer:

Aecidium Visci Molkb., 1. e. p. 107: AmpMgejmm ; suhiculo incraasaio ; pseudo-

peridiis imma-sis, in acervos elonr/ato-oblonr/os dijestis,. dia clansis , deniqiie

elevatis et aperiis, late Jdantibus, haud confluenübus ; spoiidiis ex alhido Jia-

vicantibüs.

Aanm. Deze dubbelparasiet is ligt daaraan te herkennen, dat

de leden der moederplant breeder en dubbel zoo dik worden.

Viscum oriëntale "Willd. (Spec. 4. p. 737.J 1. c. p. 107: Caulis teres
,
glaber;

rami teretes sulcali, jtmiores subcompresii , articulis nodosis; folia opposita,

oblonc/o-rotundata , ovaliav. elliptica , obtusiuscula , basi attenuata, triiicrvia,

nervis lateralibus sacpius supra basin bijidis , 0,035—0,075 longa, 0,015-—0,022

lata; inflorescentia axillaris, sessilis, florcs solitarii vel ternatim conferti;

baccae brevissime pedicellatae
, globosae, iubercidatae , bad atteniiatae.

Aanm. De door Decandotj.e hierbij gevoegde plant uit den

olijftuin te Gethseniane onderscheidt Molkenboer als:

Viscum Willdenowiannm Molkb. 1. c. p. 1 OS. Caiilis teres, glaber; ?Y/m£ tere-

tiusculi, vix sulcali, jiinioves subcompressi , articulio nodosis; folia opposita,

ovaü-oblonrja v. oblonga, obtitsa, basi attenuata, trincrvia, 0,03 longa, 0,009— 0,01

lata; inflorei:Centia axillaris, bractea hrewitev pedunadaia, pedicellis crasds,

confertis v. solitariis, trifloribus; baccae stipitatac, globosae, laeves.
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Viscian navicellalum Khs. 1. c. p. 108: Caulis teres, raini teretcs, sulcati;

folia ovali-oblonga v. ovalia, obtusa v. obtusiuscula, saepius subfalcata,

basi attenuata, tri- vel quinque-nervia; infloresceiuia axillavis; bractea pe-

dunculata, pedicellis gracilibus , subtrifloris, solitariis vel aggregatis ; baccae

Btipitatae, ovali-globosae, , leviter tuberculdlae. {V. oriëntale (o- angiisiuiii.'H.Qih.

Wigbt.)

Aanm. Deze uit de Splitgerbersche verzameling afkomstige in

het Leidsche herbarium zich bevindende plant behoort op het

Yastland van Indië te huis.

Bij LorantJms SchuUesii BI. bemerkt Molkenboer in overeen-

stemming met den heer Korthals, dat deze soort welligt van Lor.

atropurpureus BI. is te onderscheiden ; terwijl hij Lor. sjpliaenoi-

deus BI. slechts als variëteit beschouwt van Lor. repandus

BI. foliis minoribus, substantiae paulo tenuioris, utrinque venosis

et integerrimis.

Loranthus Koi-thalsii yio\kh.\ 1. c. p^ 1 10 : Rami teretiusculi
, p«nc^ï.sparris

sca6rzMsc«/i
,
juniores compressi , ferrugineo-lepidoti ; folia opposita

,
^jf^io-

lata, obovalo-oblonga , obtusa, basi inaequilatera obtusiuscula, repanda , ve-

tera subtus ^ juniora utrinque ocliraceo-lepidota; inflorpscentia paVide fus-

co-lepidota, axillaris, racemulis ^-h floris; bractea lata ovata, coucava, ca-

lycem iucindens codemque dimidio vel duplo longior; corolla intus pur-

purea, 0,02 longa\ fructus iramaturua obconicus, sulcatus.

Aanm. Op Java.

Loranthus medinensis Molkb., 1. c. p. 112: Rami tcretes, glabri , apice

compresso ochraceo-lepidoti; folia subopposita, petiolata, late ovata , ova-

lia vel ovali-oblonga, basi et apico obtusiuscula, subrepanda, supra gla-

berriina, subtus ocliraceo-lepidota, utrinque venosa; inflorescentia axillaris,

confcrta, racemulosa; racemulis brevibus, 3— G-floris, ochraceo-lepidotis

;

flores basi biactea minuta appressa praediti; tubo ferc a basi inde gibi)Oso-

jnflato, longitudinaliter fisso ; limbi laciniis quatuor patenti-reflexis subse-

cundis; fructus clavato-pyriformes, peuduli , dense ochraceo-lepidoti.

Aanm. Op Java aan de noordhelling van den Oenarang bij Me-

dini op 3—5000' hoogte en ook op Sumatra. Draagt in Mei

en Junjj bloesem en vruchten.

Loranthus Janglmhmi Molkb.; 1. c. p. 113: Ri.mi terctes ,
ghibriufculi

,

apiee compresso velutino-lepidoti ; folia subopposita, petiolata, ovalia,

utrinque obtusa vel basi aequilatera subcordata, parum repanda, supra

glabra, subtus et juniora utrinque ciunaraomeo lepidota, utrinque venosa;
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infloresccntia axillaris, solitaris vel conferta, racsmulis siibfafciculatïs 6—8-

floris, pedtinculis basi bibnicteatis ; flores bractea exigua ovata praediti,

ferruo-ineo-tomentoso-lepidoti ,
graciles, tubo latere longitudinaliter fisso

,

limbo tetramero.

Aanm. Met de vorige te vinden. Op Lor. pentanclrus L. vond

Moi.KENBOER volgende zwam:

Dotlidea Loranlhi Molkb., 1. c. p. 114: Erumpens , Jere superficialis, dif-

formis, roiunda , ovalis vel oblonga, subconfluens , convexiuscula , atra, primo

molliuscula , mox Jirmula opaca , intus e badio fuscescens , nunc laevis vel pa-

rumper ritgulosa , nunc ex ostiolis prominuHs jam sub debiliore lente granidosa.

Asci erccti, clavati, paraphysibus copiosissimis inmixiis.

Aanm. Dezelve veroorzaakt op de bladen zwarte vlekken, die

bulten vormen, hetgeen aanleiding gegeven heeft tot de onder-

scheiding van Lor. maculatus BI.

Lorantlms leiicostachjs Molkb., Lep. 114: Eami teretes, scabriusculi,

ramulis subflexuosis apice parumper albido-farinosis , folia subalterna, pe-

tiolatn, e basi aequali suboordata late ovato-subrotunda, utrinqne venosa

et paree albido-farinosa, dein glabrescentia, coriacea ; inflorescentia in ra-

mis adiiltiovibus lignosis axillaris. spicato—raoeraosa, racemis ebracteatis

erectiusculis mtiltifloiis; flores 30—40 subverticillati, secundi, bractea mi-

nima suffulti , dense iiiveo-tomeiuoso-farinosi , subinfundibuliformes , rubro-

coecinei , apii^e in lacinias 4 reflexas fissi; stamina quinque, erecta ; stylus

ercctus , capitatus.

Aanm. Op 2000' hoogte in bosschen bij Tobing op Sumatra.

Tupeia Reinwat dtiana Konh. Q. anguslifolia Molkb., I. c. p. 117: Toliis

duplo niajoribus, angustioribus , ol)ovatn-oblongis, basi cuneatis.

Aanm. Op 4300' hoogte te Pengalengan in de Preanger re-

gentschappen.

Viola serpens Wall. a. genuina Burgersdijk. 1. c. p. 119: Floribus minu-

tis; sepalis longe lanceolatis, enerviis, serratis; foliis serrulatis vel crena-

tis, nunc latioribus nunc niagis elongatis, glabriusculis (majoribus 0,07

li>ngis_); petiolis omnibus folia longitudine superautibus (inferioribus vel

0,15 longis).

Aanm. In April tot Junij op de noordhelling van den Oena-

rang bij Medini gevonden. Inl. naam Tjigige.

p. macrantha Burgersd., 1. c. p. 119: Floribus majoribus; sepalis lan-

ceolatis, acutis, trincrviis obscure serratis vel integerrimis; foliis crenatis
,
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pilosiiiscuHs vei glabriusculis, inferioribus forma nmgis elonpjata (niajori-

bus 0,055 longis); petiolfs superioribus folio brevioiibus, iuferioribus lon-

gioribus fiiifeiioribiis vel 0,10 longis).

Aaum. In November en December bloeijend gevonden op

4000' hoogte te Pengalengan.

Mola sarmentosa Burgclk., 1. c. p. 120: Caulc sarnientoso , intcMiiodiis

Inngis; foliis ovatis, acuti^ . crenatis; stijiulis ovato-lanceolatis, tipice ci-

liatis; sepalis loiige lanceolatis; appenJicibus calyciiiis parvis rotujidatis

;

calcarc parvo saccato.

Aanm. Op 6300—7000' hoogte tusschen Gnaphaliuinjavanicum

BI. op den Merbaboe, Oenarang, Widodaren van het Ardjoeno-

gebergte, en wel in Mei, Jun ij en November bloeijend gevonden.

Viola alafa Burgdk., 1. c. p. 121: Caulibus pluvibus, alatis; foliis reiii-

formibus interdmn subtrilobis, acutiiiseulis, levissime crenatis; stipulisfere

longitudine foliüniin; sepalis lanceolatis appeudicibus calycinis parvis , ro-

tundatis; calcare parvo, saccato; stylo geniculato , stigmata clavato-in-

crassato.

Aanm. In de oorspronkelijke bosschen van den Prahoe op 6-

8000' hoogte Inl. naam Gagang goenoeng.

Alsodcio, fjïabra Burgdk., 1. c. p. 122: Foliis ovalibus, basi attcnuatis,

apice acumiiiatis, serratis, utrinque glabris; sepalis parvis, brevibus, ro-

tundatis; racemis paueifloris, tern;iniilil)ns.

Q Alsodeia sclerocarpa Burgdk., 1. c. 122: Foliis oblongis, basi et apirc

acuminatis, breviter petiolatis foliis juxta petiolum deenrrentibus, repando-

serratis , utrinque glabris; floribus axillaribus; sepalis ovulis, obtui-is,

utrinque in medio pilosis.

Aanm. Beide groeijen op Sumatra.

O Salomonia Iforneri Ilassk. 1. e. p. 123: Glahra, simplex, apice fastigiato-

ramosa; foliis lineari-oblongis, sessilibus , acutis ; racemis in ramis tcrmi-

nalibus densifloris erectis, carina obtiisa nee cristata , alis ohtusis , capsu-

la ntida subcordato-emarginata, mucronato-pectinata.

Aanm. In grasvlakten van Padang lawas op Sumatra.

Chamaehuxus venenosa Hsskl. is naar verschil van standplaats

zeer veranderlijk in vorm van bladen. Van haar worden volgende

variëteiten onderscheiden

:

CC' rohusla ll-ASsk.
;
/ruclibus alato-marginalis

,
foliis oblongis aul cUiplico-

oblongis acuminalis , mniimi:', raxf.mis slric/is pewlnlis.
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j2. gracilis Hassk.; Fructibus alato-marginaiis
, foliis anguste ohlongo-lan.'

ceolatis, racemorum pedunculis gracillimis, Jlexuosis.

y. aptera Hassk. ; Fruclibus haud alato-mavgiuivtis; foliovum forma varia-

bili. Ch. pulchra Hassk. Plant. jav. rar. p. 295. Badiera Hassk. Catal. p.

227. TVlp. Eprt. V. p. 64. 2. Polygala Hassk. Flora 1842. ^ez6/. II. p. 32.

J3adiera diversifulia, Decand. Prodr. I. 334. 1. e diagnosi valde acce-

dit nostrara , sed opponitur Linnaei descriptie {Hrt. Clff. p. 353); Poly-

gala arillata Hmlt., Wglit. et Am. Prodr. I. 39. 138, forsan liujus generis

cf. Wip. RprU I. 233. 21.

Aanm. Het tot de Polygalaceae behoorende geslacht JungJmJmia

heeft zich de beroemde engelsche nestor der botanie Robert

Brown zelfs voorbehouden te beschrijven.

Chamissoa nodijïora Mrt. Q. angustifolia Hassk.; 1. c. p. 129: Ramis brc-

vioribtis subevcctis, foliis lineari-lauceolatis aut linearibus iitrinque atte-

luiatis, pedunculis bvevioribus.

Aanm. Op Java bij Djokdjokarta en aan den strand bij Pa-

dang op Sumatra, ook door den heer Zollinger bij Tangerang

in West-Java gevonden.

Psilotriclmm trichomtnn a. cylindriciim Hassk. 1. c. p. 131: Gracile, foliis

summis lanceolatis; spicis dein clongntis cylindricis aciilis plenimque lon-

giter peduTiculütis , nunc sessililjus , caijcis foliolis 5-nerviis, semiaibns nigris,

Psil. tricJiotomiim BI. Moq.

Q' sphaerocephalum Hassk. 1. c. robnstius, foliis summis lineari-laneeola-

tis, (.-apitulis brövibus siibglobosis sossilibus, calycis foliolis 1-nervis, semi-

nibus lutescentibus. PsU. tricliotomum Hassk. pi. Jav. rar. 419

Adcst in berbaiio Jungliubniano varietas tcrtia, forma montana e zona

frigidiore forsan, quiim liisce distinguam:

y. Jiumi'le Hassk.; 1. c. p. 131: humile, foliis spatliulatis, summis obovato-

oblongis aut oblongo-lanceoliitis , spicis cylindricis, calycis foliolis 3-, sub 5-

ncrviis, samiaibns atiis.

Aanm. De laatste variëteit vond de heer Junghuhn bij Bedojo

op het Sewoegebergte in Midden-Java. Aan het slot van de beschrij-

ving heb ik nog opgegeven, dat Ps. feninghieum Moq. DC. Prdr.

Xni. II. 279 slechts eendoor zeer dorren bodem en door groote

hitte veroorzaakte vorm dezer soort schijnt te zijn.

Van de ongemeen verandelijke -Cöwz/we/^wa agraria Kuuth.

Hassk., die de C. agrmia Knth, harhata Lam., saJicifoUa
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Rxb.
,
glahrata Moq. en prostrata H. K. omvat , lieb ik volgende

4 vormen onderscheiden:

Ti. folii's ovaiis , acutis s. acuminatis , brevihus, Hssk. 1. c. p. 136.

Aanm. O^ den Oenarang bij Medini tusschen 3-4000' hoogte,

Pigagan genoemd.

b. angustifolia . C. salicfiolia Rxb.

Aanm. In West-Java, bij Batavia, Tali said genoemd.

c. minor , foliis ovato- s. oblongo-lanceolatis , acutis s. acuminatis.

Aanm. In schaduwrijke woeste plaatsen bij Batavia, en moe-

rassige kustplaatsen van Suraatra, bij Sibogha in Onder-Tapanoli.

d. pilosa; 1. c. p. 137: Erecta aut decumbens; ramis adscendentibiis
,

glabris, foliis oblongo-lanceolatis, utrinqne praeprimis subtus et involucrrs

pilis sparsis adpressiusculis tectis, vaginis albidis, basi siibviolaceis, pedi-

ccUis hirsutulis, altcro bifloro, altero 3—4-floro. An C. pilosuia Ri:h. Yhl.

Dtr. Spec. II. 389. 22 Knth. JEniim. IV. p. 59. 69.?

Aanm. Aan de oevers van de Loemoet.

Commehjna paleata Hassk. 1. c. p. 139: Catile adscendente, glabro, ra-

moso ; foliis breviter petiolatis, oblongo-lanceolatis, siipcrioribus angustio-

ribus, longitei' acuminatis, snpra et mavgine scabris, subtus glabris; vagi-

nis glabris, ad suturam vix puberulis, fauee pilis singulis albidis tantum

ciliatis; involucris peduneulatis tcrminalibus aut in apice ramorum axil-

laribns, cucuUatis, turbinatis, acutis, ad suturam subcordatis, extus in

medio paleis albis acuminatis crebris obsessis
;
pedicellis in invoiucro bi-

nis, altero stcrili paulo minori, altero fertili 2—3-floro; calycis foliolo im-

pari interiori lanceolato. '

Aanm. Op den kalkberg Gamping bij Djokdjokarta, in Maart

met bloem en vruchten gevonden.

Ane.ihma nudijlorum 11. Br. B. parvifolium 1. e. p. 142: Foliis lineari-lan-

ceolatis, brevioribus.

Aanm. In Midden-Java bij Djokdjokarta, in April bloeijende.

Ancilema clicersifolium Hassk. 1. c. p. 142: Pilosum , caule basi rcpente

adscendente, foliis infimi» lato-Iinearibns acuminatis, rameis scssilibus am-

plexicaiilibus oblongo-lanceolatis acutis s. acuminatis utrinque glabris, flo-

ribus 4-6 in riic^mos tcrniiniilcs aut quidcm in ramorum a)iicil)us racemoso-

coUeciis bracteatis, staminibus ferlilibus binis, fructibus nilidis,

Aanm. Op 3-5000' hoogte aan de noordhelling van den
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Oenaraug bij Medini, door de Javanen Brohosan genoemd. Van

deze soort is A. lorifolium Hsskl. 1. c. p. 143 onderscheiden:

Foliis loDgioiibus robustioribus paritcr caulinis quam rameis, glabiiiie et

toto habitu multo robiistiorc.

Aneilama foliosum Hassk. 1. «.^ p. 144: Ilepeus, foliis basl ainplexiciuili-

bu3 sessilibns, liueari-lanceoliitis, patentibus, glabiis; raccuiis terminalibus

oligauthis, bracteatis; fnictibus S-loculaiibus, loculis 2-spermis; calyiis fo-

liolis iuteiioribus aequalibus, staniiiiilius fertiübus bini''.

Aanm. Met de vorige soort bij Medini op den Oenarang.
"

Ik heb (p. 148) getracht te bewijzen, dat Endlicher en

Meisner met regt de geslachten Aclisia E. Meij. en Lampro-

carpus BI. met Pollia Thnb. hebben vereenigd, niettegenstaande

KuNïH ze weder heeft gescheiden.

Follia aclisix Hassk. 1. <•. p. 143: Aclisia sorzagonensia E. Mey.

Evenzoo is Flos-sco-pae Lour. volstrekt niet te onderscheiden

van Diiliyrocarpiis Ivnth; hiertoe behoort:

Flos-scopac ijaniculatus Hassk. ). c. p. lól: Tradescaniia paniciilata Kxb.

Aaum. Hiertoe zal misschien nog Dithjrocarfus Meyerimms

Ivnth en Commehjna co?isj)ic2iaB\. zijn te rekenen. In West-Java

in Julij bloeijend.

Var. viinor Hassk. 1. t;. ju 151: Tota gracilior; foliis minoribus, minus

aeumiiiatis.

Aanm. Aan den kant van grachten en rivieren; bij Bazar gedeh

in Augustus met bloesem en vrucht gevonden.

O Mos-scopae ruftis Hassk. I. c. p. l.")! : Tradescantia rvfa Prsl.

Aanm. Misschien behoort ook Commelyna demifora BI. hiertoe ?

Bij Padang op Sumatra's westkust.

Tradescintia crctsti/olia Cav,

Aanm. Hiertoe behoort 2\ caintata BI.

Cijanolis aistafxi Schlt. a. crccta Hassk. 1. c. p. 153: Caule erecto , fülii»

oblongo-lanceolatis acutis s. acuniiaatis, bracleanim paiibus 7-10.

Aanm. Deze staat zeer nabij den vorm: robusta Hassk. Plaut,

Jav. rar. p. 101. De heer Junühuiin vond haar in Kadoe.

VI II. 38
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/J. nana Hassk. I. c. p. 154: Pyginaeae , basi ramosae, glabrae
, polli»

cem vix excedentes, ramis linea alterna pilosis, foliis lineari-, floralibns

ovato-lanceolatis, glabris, ciliatis, acutis, floralibus acuminatis, bractearurn

paribus 3-nis, staminibus corollam excedentibus. {Cyanotis vaga Schlt.

Züll. berb. No. 933).

Aanm. Naar mijn gevoelen zijn deze exemplaren van den heer Zol-

LiNGER niets anders dan een jeugdige zeer klein gebleven vorm.

Campelia glahrata Knth. Q. acuminatissima Hassk. 1. c. p. 155: Cal3'cis

laciniis exteiioiibus brevioribns, vix pilis singulis in carina versus apicem

praeditis, foliis longius i'.ciui.iiiatis. — Habitat, ut videtur, cum priori.

Pinanga Junghihmi Miq.; 1. c. p. 157: Caudice huniili, frondibus brevi-

ter petiolatis imiequaliter pinnatiscc;is, rhaclii tenuiter fuifuracea glabrescen-

te, segmentis utiinque 12°''— lEni» erecto-patulis lineaii-lanceolatis acuminatis-

simis praeseitira versus apicem falcatis, spadicibus brevisïime pedunculatis,

divaricate bi- vel trifidis, spatha caduca.

Aanm. Op Sumatra in liet gebergte van Loeboe-radja in

bosschen op 3-4000' hoogte.

Wallidiia Rtinwardiiana Miq.; 1. c. p. 157: caulescens, frondium (brevium)

segmentis cuneatis supra medium sinuato- tri- vel subquinquelobi», antice

inaequaliter dentatis, coriiiceis, subtus concoloribus , rhacbique vaginisquc

fmfuraceis demum nigro-punctulatis, spadicibus lateralibus aggregatis, fas-

tigiato-ramosis.

Aanm. Op Java.

CaJamus calolepis Miq.; I. c. p. 159: Cuudice scandente, frondibus pe-

tiolatis cii-rhiferis ad vaginne orificiiim lignla onata acuta integra glabra

auctis , segmentis paucis (utrinque 3°"— 7°'', rara pluribusj inaequidistanti-

bus , nunc subbinato-confertis, cuneato-lauccolaiis longe acuminatis 5- vel

sub-7-nerviis, glabris, petiolo basi ad margines aculeato, versus apicem

setoso, aculeis vaginarum sparsis inaequahbus brevibus rectis, rhaibis so-

litariis et confertis, cum iis cirrhi terminaüs ("aggregatis) redunc's apie-a

badiis, spadiiibus crectis, ramis reciirvulis, fructibus ellipsoideis obtuso

acuminatis , squamis purpureo-nigricantibus basi margiuibusque lutcsceutibus.

Aanm. In het regentschap Tjiandjoer op Java.

Korihahia Jiinghuknü Miq.; 1. c. p. 162: Frondibus longe petiolatis,

cirrho terminatis, vagina antice praesertim aculeata, ochrea siibmembrana-

cea, rhachi sparss brevitcr aculeata cum vagina et ochrea albido-furfuracea,

segmentis ansatis cuncato-rhombeis breviter apiculatis, subtus albido-pallidis
,

a medio inaequaliter acute dentatis lobulalisqup.
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Aanm. Bij Tapos aan den voet van d^i Pangerangoli , waar zij

Botan sampai genoemd wordt.

Op bldz. 163 verklaart de heer Miquel, dat van Licuala

Rumph. Pericycla BI. niet kan worden onderscheiden

Licuala spectabilis Miq., I. c. p. 163: Petioüs gracilibiis ex toto fere

retroise aculentis, frondium segniciitis 12— 14, inteiioribns latioribiis , ali-

qnanilo interniedio uno rcliquis l.Ttiore, omnibus apice sinuatodentatis,

dentibus obtusis divaric.ito-bilobis, exteriornm muJto longioribus , spadii-

biis tomentcllis alterne rnniosis, raiiiis rainosis, fructibiis subglobosis obtiise

niucronatis, semine conformi fusco.

Aanm. Inl. naam Wiroe of Sawala. In bosschen bij de Wijn-

koopsbaai.

Freycinelia Bennettii Miq., I. c. p. 167: Foliis liiicari-lanceolatis utrinquo

ncumiuatis, basi subvagiiuinte junioribus serrulatis, ajiice cn'inüto-conipli-

cato sjcus margincs cmn iiervo mcdiniio acute prominente s;)iaoso-Si;)-rula-

tis, cactenun integerriniis; amentis femineis tevminalibus ternis vel Linis

brevissime pediinculutis cylindiicis vel clüvato-'-ylindiicis; ovariis densissi-

mis biisi connaiis, vertice tnnicato siigmaiibiis vulgo s— 6 vel et 4—

7

ininiitis concavis rotundatis (ircularitjr dispositis.

' Aanm. Java. De bladen hebben overeenkomst met die van Fr.

imbricata BI, de amenta met die van F. javanica.

^ Nepenthes Reimuardtiana Miq., 1. c. p. 108: Pliyllodiis sessilibus alato-

decurrentibus lanceolatis glabris, ns-.idiis tubuloso-infiindibuliformibus basi

leviter ventricosis junioribus puberis adnltis glabiis, nervis duabns antie's

jnfra apicem soliitis nee mcmbrana iicc ciliis aiict'S, ore eonvexe-margina-

to strinlato, nervo postico in niucronem pubernm producio, opcrculo iii-

tus glandulis orbicularibus Cnnnc eonoavi.s) insperso , racemis fiisuo-liiitel-

lis, pedicelüs bifid^s.

Aanm. In de Battalanden op Sumatra op een' 4500' hoogen

berg Simoer-woasos en op boschachtige heuvels bij Pagaroetaug

2000' hoog

Nepenthes (jijmnamphora Huwdt. S,- "Nees. Q. haematampho7-a'M!([. ]. c.]-). 169:

Pliyllodiis lanceolato-oblongis aeutis ^-pedis longis, subttis in ccsta parce

pilosis, asciJiis tubuloso-infundibuliformibus aulice Liueiviis nee ciliatis,

juvenilibus appressis puberis, semipedalibus, totis sordide sanguineis.

Aanm. Op den top van den Patoea en op 3—4000' hoogte

aan den Merapi.
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Myristica glomerata Miq., J. c. p. 171: Innovationibus liirtuHs, folii^

ovato- vel elliptico-oblongis acnmliiatis, basi votuuJatis , corincais, juvc-

nilibus subtas in nervis stellato-hirtellis, adiilt's glabris et discoloiibus,

costnlis venosis iitrinque IC"— li"'^ crecto-patulis ante mavginem corflnen-

tibiis, tertiai-iis subobtectis, paiiiciilis sessilibus glomcriilato-eontractis-siniis

hirtalis glabrescentibus, floriiiu.s ("fem.^ sjssillbus br^ctea suïiiltis; perigo-

nio globoso trifido crosso glabro, ovario ooliraceo-hirto, sigmate parvulo

irregulariter 2— S-denticülato.

Aanm. Op Java.

Myristica glauca BI. Q. sumafrana Miq. 1. c. p. 171; {Myristica suma-

irana BI. 1. o. p. 187, ? j\f. glaitcescens Jack. 2fal. Flanst): foHis inajori-

bus lanceolato-ellipiiiis vel oblongis, nnnc subobovatis, vulgo utrinquo

Bubacntis, fructii ovoideo.

Aanm. Bij Tobing op Sumatra vond de heer Junghuhn dezen

80—100' hoogen boom in Oktober.

2Iyr{stica macroilnjrsa jMiq., I. c. p. 172: Innovationibus tenere suble-

prose pnlvcrulentis, ramulis subcomprcssis, foliis (amplis) oblongis utrin-

qnc acutis vel obtiisiuïcule apiciilatis, basi nunc subeuneatis, coriaceis,

glabris, venis costilibus erecto-patulis utrinqne circit.er 16"'% tertiariis ob-

soletis ,
paniculis (masc.) lateralibus dimidii folii fere longitudine, subgla-

biia alterne patenlim ramosis, ramis simpliciter vel composite racemosis,

perigonio globoso-obovoideo obtuso trigono glabro tiifido, colurana stami-

nifera obovoidca trigona vertice subplana, tota fere antberis obtecta; fructti

globoso-ellipsoideo.

Aanm, In de boschstreken bij Tobing in Opper-Angkola op

Sumatra.

Cinnamomum malabathrum Bliime. 1. c. p. 174: Rurnph. I. p. 38. Tab. 13.

fig. 3 et 4, liaud Batka et Nees. — Cinn. iners (Neesio determinante) "Wight

Jco7i, Tab. 122 bis quac exacte nostrum! — Rbeede //ort. Mal. Tom. V.

Tab. 53 bona.

Aanm. In de bosschen van Opper-Angkola op Sumatra.

Phoebe snmalrana Miq.; 1. c. p. 175: Foliis oblongo-Ianceolatis acumi-

Ïi3.ti3 basi acutis, chartyceis, supra ni;idis costaque sulcatis , subtus sub-

glaucis tcnerrimc puberis vel subglabris venisque tenuibus 10°'^— 12°'» erec-

to-patulis tenerrime reticulatis; paniculis axillaribus et terminalibus con-

fertis folio brevioribus, pcdunculatis, sparse pilosis; floribns breviter pe-

dicellatis o"'' usque €"''; perigonii lobis 6 ovato-cUiptic.is , obtusiusculis,

extus inoano-subvillosulis, intus versus basin hirtulis; staminibus 9; ova-

yio ovoideo glabro, stylo brevi , stigmate subcapitcllato.
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Aaniii. In de bosschen van Opper-Angkola op Sumatra,

Pcrsea gralissima Grti!. Miq. , ]. c. p, 175.

Aanra. Op Java gekultiveerd. De heer MiQUEr, vraagt of

aangevoerd? De Maleisclie (niet opgegevene) naam van dezen

boom (vid. Hsskl. Catal.), Djamloe lioUanda^ geeft dit reeds

duidelijk te kennen. Waarsohijnlijk is deze boom van Suri-

name overgebragt.

Eeilschmiedia jnvanica Miq., ]. c. p. 176: Foliis ellipticis vel elliptico-

oblongis obtuso-apioulatis, basi acutis, coriaceis, glabvis, costis iitriDqiio

circiter octonis erccto-patulis laxo reticulatis; racemis axillaribus solitariis

involucratis hirtellis, pedicellis brevibus vul;;o bifidis, perigonii sexpartiti

laciniis lanceolato-linearibus filamentisque pilosis. An Lmn-iis ge7nm(/lora Jil.?

Aanm. InL naam Iloeroe hatoe. Bij Negarawangi op Java,

op 3—4000' hoogte gevonden.

BeUs::hniedia lancifoUa jNIiq., 1. c. p. 177: Foliis longe petiolatis, ob-

longo-lanceolatis, obtusiusculo-attemiatis, basi acutis, cbartaceis , snbtns

glaucescentihus tenniter miiltiveniis vix reticulatis, raeemis solitai-iis flori-

biisque (fomineis) puberis, stigmate subpeltato, stamiuibus sterilibiis vil-

losif.

Aanm. Op 3—4000' aan den Oenarang op Java. Inl. naam

Zagar,

Ilaasia cijrtopoda Miq., 1. c. p. 177: Foliis laneeolato- vel obovato-ob-

longis, acutis vel brevi-apiculatis, rliartaceo-coriaceis, glabiüs , subtus (\n

sicco) violascenti-glaiicis, costis 8— 10°'^ utrinqne areuato-patulis reiioulatis,

floribus racemosis, pedicellis inferioribus fructiferis (paucis) ciassis vcrru--

cosis, bacca depvesso-globosa subbrcvioribus.

Aanm. Sumatra. Na verwant aan Dehaasia elonrjata BI.

Rmph. I p. 163.\ 47.

Tetranthcra opposüifolia Miq., 1. C. p. 178: Eaniulis petiolis nervisque

subtus rnfo-toinentellis; foliis breviter petiolatis, oppositis vel subopposi-

tis , ellipticis vel obovato-oiflongis , breviter acuminatis, acittisvel obtn!>is,

basi acutis vel obtusiusculis, subcoriaceis, sapra laevibus praeter costam

glabris subtus venis costalibus 6"» vel li"'^ utrinque patule adsv'cndenti-

bus , tertiariisque reticulatis moUiter pube^centibus , senilibus glabi-atis,

umbellulis axillaribus et latcralibus e pedunculo communi subnullo con-

fei'tis brevissime pcdunculatls, involucro 4-phyllo cum pedicellis fiiscule

tomentoso.
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Aanm. Op 4000—4500' hoogte in de Preanger, bij Lem-

bano- Palaglar (üipterocarpus), te Pengalengan Bontjo geheeten.

Van deze soort zijn vele vormen te vinden.

Teiranthera dengek Miq ; 1. c. p. 17S: Innovationibus auvco-fusco-villosis,

füliis oppositis vel subopposiii^, obverse vel oblonge lanceolatis , breviter

acuminatis, basi acutis. coriaceis, costmis, supra glabiis, siibtiis glnuco-

carneo-tomentosis , iiivolucris axillaribus aggregaiis rubiginoso-villosis sub-

Bessilibus ,
peduncnlo commiiiii baccifero distincto brevissimo , baci i< ellip-

soideis.

Aanm. In bergbösschen van Java. Inl. naam Hoeroe dengek.

TetrantJiera gemdliflora Miq.; 1. c. p, 179: Glabra , dioica, rnmtilis tcre-

tiusculis , foliis alternis oblongis vel ellipticis, breviter acute et obli:jue

acuminatii' , basi ocatis vel subciineaiis, chartaceo-membranaccis , subtus

"laucis , cosiulis 5°'^—6"'' iitiiiique tenere reticulaiis; iimbellis mai-ciilis vul-

go e peduncnlo communi brevissimo fere nnllo nxillaii, 1—2, longc pedun-

fulatis, iiivolncvi pliylHs 4 ovatis glundulosis, floribus h pedicellatis ma-

iusculij glabrii , staminibus exsertis, baccis elliusoideis solitariis vel geniiiiis,

majusculis.

Aanm. In boscliaclitige streken van Opper-Angkola op Sumatra.

TetrantJiera mollis Miq.; 1. c. p. l'-'O: Kaïniilis, petiolis, foliis subtus totis,

supra in costa versus basin et iiifloresceutia fii^ctscenti-toincntosis , foliis

sparsis dcnsis lanccolato- vel elliptic i-oblongis obtusiusculis, basi aetitia

vel subciineatis, coriaceis costato-venosis , umbt'liis axillaribus e peduncnlo

communi nano vulgo ternis
,
pedunculis basi bracteatis, involucri pliyllis

rotundati-i concavis quinque, extcrioribns paulo minoribns, floribus 6—

7

hirtellis femineis-, staminibus steriÜlius 6 perigoiiii limbuin aeqnantiijus.

Aanm. Op Java.

TetrantJiera alnoides Miq.; 1. e. p. 1 80: Ramnlis angulatis cnm pctiolis, foliij

subtus et inflorescentia parce pnberis; foliis alternis lato-ellipticis, uirin-

Que obtusis vel rotundatis, chartnceiH, utrinque deno-costulatis , subtus

pallidioribus, umbellis axillaribus e peduncnlo nano fabciculatis S— 12 pe-

dunculatis, involucri phyliis 5 subglahris, floiibus 7—8 brevissime pedicel-

latis, perigonii tubo albido-hirto, lobis glabriusculis, fiiamcntis exsertis

basi hirtis. ,

Aanm. Inl. naam Weroe helo. Op den Djati kalangan en Prahoe.

O Tetrantliera faginea Miq.; 1. c p. 181: Ramnlis ,
foliis sabtus in nervis

,

iüflorescentia floribusque hirteiln-piibescentibns, foliis alterni^, breviter pe-
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tiolatis , basi obtuiiis, chaitnciiis , siipra uitidi?, adultid glabiis, jiinioiibus

super nervos puberis, costuiis utiinque 10°'»— 12"'», umbellis axillaribus 2—

5

breviter peduiiculatis S-flüiis, inA-olncro tetraphyllo, perigonii tubo hirtello

,

lubis glabriusciilis, stamiuibus sterilibus filiformibus , stylo exserto , stig-

mate peltatim triciispidulato.

Aanm. In hoogere bosschen van Opper-Angkola op Sumatra.

TeLranthera citrata Nees 1. c. p. 181 : Litsaea citrata Blume Bijdr.

p. 553; Foliii lanceolaiii utiinqiie iiciiminuti-j membran!iCi;id , supra gla-

bris, subtus glaucis, iti costa veni>que patulis temiibus spari-im tenei-

rime pilosulis glabresceiiiibus
;
pedunculo commiini axillaii solitario brevis-

siino cum partialibus petioliim aequaniibus graciübus tenere pubero, um-

bellaruin involucri pbyllis 4 votundatis glabiis concavid duobus mnjoribus,

iiitus teneirinie puberii
,
peiigouiis raiiter )'ilosuiis.

Aanm. Te Peugalengan op Java.

Tetranthera hjpoglauca Miq.; 1. c. p. 182: Foliis per intervalla verticil-

latis , inaguitiidine disparibiis, obloiigo-obovatis vel obovatis obtusiuscule

apiculatis, basi acutis vel cuneatis, c iriaceo-fhartaceis , supra glabris, sub-

tus pruinoso-glaucis, c'->stis utriuque S""'»— 10"'» cum media petiolo ramulis-

que rufo-tomentellis caeteruiuque pilis raris conspersis, florum umbellia

lateralibus inter fulioruin verticillos dispositis, bracteis perigonioque albo-

luteo-sericeis, bnccis in pedumulis brcvissimis solitariis gemiuis ternisve

ciipula brevi truncata crassiuscula sustentis.

Aanm. Op den Gedeli.

Tetrantliera calophylla Miq.; 1. c. p. 183: Foliis lancoolato-subrhombeo-

oblongis attenuato-subacuminatis , basi perspicue ciineaiij, coriaccis, supra

glabris, subtas dense subtilistime sericeis venisque costalibus tenuibus cii-

citer 15"'» utrinque, raceinis incanis axillaribus umbellulifeiij , umbelluüs

breviter pedunculaüs, supreniis sessilitjus, involucri phyllis 4 rotundatis.

Aanm. Java. Misschien behoort hiertoe de Citraea sebifera,

BI. Bij dr., niet Pers.

C!jlicodaphne sumatrana Miq.; 1. c. p. 184: Foliis 'suboppositis vel per

paria appoximatis, laiiccolato-oblongis vel snblanceolatis acuminaiis, basi

acutis, glabris, subtus glanci<, venis 6""»— 7"'» utriuque adscendcntibus, um-

bellis in pedunculo brevi paucis breviter pedunculatis , maturis 1— 5-floris,

cupula semiglobosa accurate truncata crassa verruculosa, bacca obovato-

ellipsoidea.— Quercus ocreata Jungh. Herb.

Aanm. Tusschen 1500' en 2000' hoog in boschachtige streken

bij Tobiüg op Sumatra.
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Li's.ua Uiuii'-amis Miq.; 1. c. p. 185: Kamulis aiigiilalis, pcliolis ncrvis^

qiic (siccitate) fuüculis, foliis ovatis vel ellipticii longiuscule suboblkiue

acute aciiniinatis, basi breviter aculiuscuüs, membnuiaceis, glabrii, siibtiis

gUucet.ceniibus, triplinerviis et versus apicom paucicostulans, iiivolnciis in

pedunculo coiniimni axillari tcmis quateiuis tctrapbyliis quadrifloii^, pbyl-

lis parcc setulosis.

Aanm. Deze 15' hooge heester wordt gevonden op den Prahoc.

lul. naam Kapoer fjading.

Bij bewerking van het geslacht Maesa laat de heer Miquel

voorafgaan de woorden van Wighï, dat dit geslacht een van de

moeijelijkste is, daar de verschillende exemplaren in uiterlijk

voorkomen zeer verschillen , zonder bepaalde teekenen ter onder-

scheiding aan te bieden.

Ifaesci indica A. DC. £. jauam'ca Miq. 1. o. ]u 1S6: Foliis lato-cUipticis

acuniinatis, basi acutis, siipra basin grosse acute dentatis, puiictis venulisque

quibubdain pellucidis, racemis axillaribus compositis plcrumqiie foliiferis.

Aanm. Op 4000' hoogte in de zuidelijke bosschen van den

Merapi. Inl. naam: Segoelmig.

Maesa Inrtella Miq.; 1. c. p. 186: Ramulis, ))etiolis, foliis subtiis et

inflorescentia hirtellis, f(jliis ellipticis vel ovato-ellipticis aeiiniiiiatis glaii"

dulüse dcnticulatis , adultis supra glabris, membranaceis, veuis pellucidis»

lauemis axillaiibus simplicibus vel basi ramosis , bracteis ellipticis parvis

ciliolatis , coiollac lobis dcnticulatis.

Aanm. Op Java.

EmhcUa clnsiaefuUa Miq.; 1. c. p. 187: Glabra , foliis corianeis utrinque

subperforatc (liaud pellucide} punctatis , oblongo-ovatis breviter acutiuscule

vulgo oompliiato-Eipiculatis, iina basi in pctioli magincs iindulato-deutatus

continuatis, marginibus leviter revolutis, venis lenuibiis tenuiter reticulatis

utrinque perspicuis ,
paniculis ex supremis axillis et terminalibus coufluen-

tibus densis ramosis tenere puberis glabrescentibus folia bis tervc superan-

tibus , bracteis pedicellum 4- aequantibus, ealycis lobis late ovatis subaculis

ciiiolatis , corullac lobis niagine spongioso-ciliolatis.

Aanm. Op den Prahoe in Julij vruchtdragende. Inl. naam

Lepoer.

Ci Embelia sumatrana Miq.; 1. c. p. ISS : Foliis tcuuiter petiolalis , ellip-

ticis vel ovatu-oblougis, acuminalis , membranaceis, pellucide puiictulatis
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salitutiquc veniiciilose punctatis, glabiys , siibaveniis; paiiiciila terminali

patciitim'ramosa cum floribus pubenilenta
,

pedicellis flore subbrcvioribus

bracteas circiter aequantibus , baccis globosis vostellatis pedicelhim aliquid

snperantibus.

Aaum. Bij Loemoet op Sumatra in bossclien. Oktbr.

Mijrsine Korthalsii Miq.; 1. c. p. 189: Ixamulis nascentibus, petiolis et

inflorcsociitia pilis brevissimis subglandulosis pnberis, foliis spnrsis oblongo-

ellipticis subemarginatis , basi in petiolum crenulatum coarctatis, intcger-

rimis, coriaceis
,

piaeter basin dorsi glabris, punctis haud pellucidis,

floribus axillaribus e gemma perulaceo-braoteata fasciculatis brcviter pedi-

cellatis , r.ovollae reflexae lobis lanfeolato-eüipticis , medio antberiferis.

—

Myrsine Korthalsii Jnngb. et De Vuiese in Juiigh. Java. deszelfs gedaante,

enz. 1850. Ex affinitatc Mjjrsines capitellatae W.iU.

Aaum. Op Java.

Ardisia semidentala Miq.; I. v. p. 191: Rnmulis
,

petiolis, foliis junio-

ribu.s subtiis in ncrvis et infloresccntia riibiginoso-birtelli? , foliis elliptico-

vel oboviito-oblongis modice et aciitiusciilc aciiminatis, basi vulgo acutis
,

parte ^ superiore denticulatis , caetei-um integerrimis, membranaceis
,

pel-

lucido-pnnctatis, supra glabris, venis costalibus evecto-patulis subflcxiiosis,

)ianiculis axillaribus sessilibus petiolum aliquid superantibus
,

peditellis

subnnibellatis , calycis lubis ovatis acutiusculis cnrollü sparsim tomentclla

ter brcvioribn?.

Aanm. In bergstreken van Java: te Pengalengan, ,op den

Gecleli, Oenarang. Inl. naam Kiadjalc.

Ardisia villosa Exb. /3 mollis DC. Miq. 1. c. p. 191 is de vroe-

ger door den heer Junghuhin" genoemde A. coccinea.

Ardisia JunglmJiniana Miq.; I. c. p. 192: Ramulis, petiolis, folii.'! sub-

tiis et iuflorescentia fuliginoso- vel rubiginoso-tomontellis, folii.s obvcrso

lanccolato-oldongis acuminatis, basi longe cuneatis, integerrimis vel sur-

suni repandulis , supra glabris , sitlitus venis costnlibus erecto-patnlis nu-

mcrosis subobtectis , baud pcllucido-punctatis
,
pedunculis versus rnmorum

apicjra lateralibus, spurie tcrminalibus , bi-tri-flovis
,
pedicellis pednnculuni

superantibus vel aequantibus, ralycis lobis rotundatis pilosis, (iliatis,

corolla ter brevioribus.

Aanm. Op Java?

Ardisia riihijinosa Miq.; I. c p. 192: Hauiulis
,

petiolis foliisque subtus

: iafloresccntia rubigiuoso-lnrtcllis , foliis elliptico-vcl olivcrso-oblongi.'»

•i'.tc acuminatis, basi acutiusrulis vel subi"uiio."cto-acntiS; integerrimis vel

Vin . .30



— 508 —
siiperce subundato-repatulis , menibraiiaceis

,
pellucido-punctulatis , siipra

glabris , raceniis terminalibus contractis brevibus , pedii.ellis calyrc bre-

TÏoribus vel eum aeqiiantibns, calycis lobis ovatis aeiitis densc fevrogineo-

tomentosis, baccis globosis rostellatis gbabris.

Aanm. In bosclistreken van Opper-Angkola op Sumatra.

Ardisia decus-viontis iliq.; 1. c. p. 193: Iiinovationibns et infloreseentia

tciigre oihraceo-Ieprosis , foliis breviter peticilutis ovatis vel elliptico-ovatis

acutiuscule aciimiiiatis , bnsi ima, acutis , obsolete pellucido-punctatis, sub-

tiis spavsim leprosulis glabratis tenuiter arcuato-venosis, coriaceo-mem-

branareis, integerrimis
,

paniciilis lymosis rainiilos foliatos terminaiitibus

:

ramis patulis simplicibus vel biCdis, ramulis apico subiiinbcUato-floiifeiMS

,

pedicdllis flore longioribus ut pluiimum leviter incurvis , calycis lobis ovatis

obtiisiiis(mIis , in fructii snbaciitis , laeero-fimbriolatis , corolla ter qnateive

brevioi-ibiis , drujjis glolio.sis glabri?.

Aanm. In bergbosschen den Praoe. lul. naam Kapoendoeng.

Ardisia pterocaulis Miq.; I. c. p. 194: Innovationibus fiisce lepidotis gh\-

brescentibus, lamulis subcompressis bialulatis, foliis disti>his breviter pe-

tiolatis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis breviter acuminatis, basi acutis,

praeter basin crenato-repandis, subooriaceis, nascentibus lepidotis, adnltis

ghibi-is', venis costalibus patentis.-imis ante maiginem coiijnnctis, panicii-

lis pvoj'e apicem axillaribiis, thyrsoideis, ovato-pyiamidatis
,
piilverulento-

lepidotis, axibus angulatis, pedicellis subtimbellatis flore sublongioribus
,

calycis lobis patulis ovato-triansulatis acutis pulvevulentis, corollae lobis

clliptiiis acutis calyce bis fcre ter longioribus glabris.

Aanm. Op Sumatra in het distrikt Tobali en Tanahoeroeng.

Deze is zeer na aan A. Bhimei A.DC. verwant. De diagnose

van den heer Bt.uME [A. anceps) is zoowel op deze soort als

op A. complanata toe te passen.

Ardisia sKinairana Miq.; 1. c. p. 195: Giabra, foliis ()bIongc-c!lipti<i3

vel subobovato-oblongis breviter acuminatis basi acutis vel .sub<uneatis

integerrimis coriaceis vix manifeste pnuctatis subtus parallelc vcnosis

,

pytiolis demum vaUle verrucoso-rimosis, pauiculis pyroiuidatis lateralibus

vel ramulos laterales brcveü apicc paucifoliatos tcrmüiantibus et confcrtis

vel secus ramulos axiiiaribns, pedicellis ricemosis putiiiis flore bis turve

longioriI)us snbangulatis, calycis lobis ovato-rotundatis glandulosis raarginc

meuibraiiaceo croso-ciliatis, corollae calycem duplo supcrantis lobis lan-

coolato-eilintiiMS a''utis , Jrupis globosis glabris.

Aanm. In strandbosschen bij Tapanoli en in de bosschen bij

Tobing op Sumatra.
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Ardisia jamhosioides Miq. ; 1. e. p. 196: Glabra, fuüis lanceolato-oblougis

alteiiU!ito-iu'nti3 , basi subacutia, iiiiegeniinis, inerubranaceis , utrinqua

jiiinute, liaiid )iel!ui'ide piiuctulatis-, Yciiis subhuiizoiitalibus subtus promi-

neiitibus prope iiiargincm arcuato-adsceudcntibns et conjunctis , tenuioribus

aliis brevioribüs alternantihus
,

panieula termiiiali folio |- - i breviore

,

rhaclii rainisqiie comprcssis subfuruirai'co-piiberis, podii^ellis subumbellatis

brevibus , calycis loliis ovatis obtiisiusctilis tenere ciliolatis. corrolla cnlv-

cem ter quateive exicdente , drupis globosis giabris.

Aanm. Op den Djatikalangan op Java.

Ardisia eximia Miq.; ]. c. p. lOG: Glabra, foliis ex cllijitico vel ex

ovato obloiigis acatis vix suljncamiiiatis , iina liasi aciitis , intcgerrimis

,

rigide coriaceis, pracsertnn supra sed baiul pellucide punctatis, A'enis

costalibus pateutibus Jinmerosis subtus proininentibus baud procul a mar-

gine arcuatim nexis, paniciilis axillaribns et terminalibiis
,

pedicciii.s um-

beliatis bi'cvi.s.siniis , <'ah^cis lobis ovatis ai-ntiuscnlis ciliolatis, drtijiis glo-

bosis giabris.

Aanm. Op Java ?

Ardisia sti/Iosa Miq.; 1. i;. j). lOo: Innovatioiiii)iis et inflorescentia tenere

oehraceo-lsjirosis, fuliis olilongis .'uibacuiniiiDfo-.xMUis , basi acutis, inte-

gerriinis, coriaueis, subepiuu-tatis, jiatule costiilatis, ad lentcm raris

lepidibus conspersis
,

])aniculis ramos rainulosqne termiriantibus folium

fere aequantibiis , axi rami.sqiic altcinis conn)resiis , pedicellis subumbel-

latis, i;rt]3'^c.is lobis ovatis a(Mitiusculis glandulosis croso-subeiliatis, coroll*

calyce quintuplo vel sextiiplo ]oiigior,e, aiit.lieris ciassis, ovario globoso

deprcsso, stj'lo rigido elongato,

Aanm. Bij Bodja op den Pralioe en op den Oeuarang.

Ardisia tenuiramis Miq.; 1. c. p. 19S: Glabra, foliis cliipti<ns vel obloii-

go-ellii)tiias obiiise vel obtusiuscule breviter aiMimir.atis , basi acutis, in-

tegerrimis, subcoriaceis
,
(baud pellueide) punctatis , costulis venosis erecto-

pattilis parallclis crebris tenuibus, ])anii'ula brcvi icrininali, ramis paten-

tissimis conipressis apice brevi-raeemosis
,

jjcdiiullis compressiusculis flore

longioribus, calycis A'alde glandulosi lobis rotundatis membra'naceo-margi-

natis denticulato-ciliolatis , corrolla calyoe ter qiiaterve longiorc , alabas-

tris ovatis obtusiusciilis.

Aanm. In het Keudanggebergte op Java, Kleho genoemd.

Ardisia polijncura Miq.; 1. c. p. 198; Innovationibus fusco-lepidotulis

,

ramulis tenuibus, foliis obovato-oblongis longiusi'ule acuminatis, biisi

acutis vel cnneatis, supra medium unrlulato eroso-repandis , submcmbrana-
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.

ccis pcUucido-punctatis , crebro patule costulatis , tenenime reticiilatis

,

glabris, paniculis tcrminalibns et lateralibus folio brevioribus , axi vamisque

ilivaricatis compressis pubcrulentis glabresccntibus , pedicellis raccmosis

vel subumbcllatis calyce duplo triplove longioribus, cilycis lobis ovatis

obtusis cilioliitis.

Aanm. lu bossclien op Java. lul. naam Kiboero of Daban.

Clijiacandt.a Miq j I. c. p. 109: Cahjx quinquclobus, ?oiis praefloratione

iinbricaiis. Corolla quiuqucpartita, tuho brevissimo, lohis praefloratione

imbiii:atis dcxtrorsum convolutis. Staminee quinque, corollae lobis op-

pcsita Jilamenlis brevissimis tiibo adnatis , anthei'is ante antiiesin iu

tubum partini connatis, lanceolutis, maturis arote coniiiventibus, bilocu-

laribas, locniis riiua longitudniali liiantibus, sepiulis tiausversis subdivisis,

'polliiie spliacrico. Ooaiium globosuin , uniloculure, placenta ceutvali sphae-

rica, ovulis i)lurimis peltatis. S:i/lus filiformi,s, s/j^mate subaeuto. D/tipa . . . .

Climacandra obovata Miq. j 1. c. p. 199; foliis obovatis vel elliptieoobo-

vatis coriaccis integerrimis, epuaetatis , obsolete venosis. — Ardisia obovata

Bluhie Bij dr. p. 688.

Aanm. Iu boschstreken aan de Wijnkoopsbaai , Java.

Climacandra muliijlora Miq. i 1. c. p. 2Ö0: Foliis densis spaisis vel sub-

vcrticillatis, spatliulato-lanccülatis, obtuse apioulatis, subcoriaceis, im-

puuctatis, aveniis.

Climacandra salicifolia Miq. ; 1. c. p. 200; Foliis lanccolatis vel clliptico-

lanceolatis acutis vel obtusiiisc-iilis, basi attenuatis vel acutis coiiaceo-mem-

branaccis, (haud pelhicide) piinctatis , subavcaiis. Ardisia BI.?

Aanm. De eerste aan den voet der kalkbergen bij Palima-

uan, de laatste in de strandmoerassen bij Samarang op Java.

Isonandra pubenda Miq.; 1. c. p. 201 : Iijiiovationibus et foliis adultis

subtus scc:us nervos et costas peduuculisque puberis , foliis elliptico-obloiigis

vel ellipticis abrupte obtuso apiculatis , basi acutis, integerrimis , mem-

branaceis, vcnis costalibus erecto-patulis utriiiquc circiter duodenis ante

margineiiL conjunctis tenere reticulatis , ovario fusoo-piibescente , calycis

lobis quatuor ovatis , diiobiis iiUerionbus paulo longioribus basipuberjs,

supcrnc glabris.

Aanm. In de bossclien bij Tobing op Smnatra, iu Oktober

reeds uitgebloeid.

Isonandra dusfjpJnjlla Miq.; 1. e. v. 201: Eamulis foliis subtus peduni'U-

üsquè fusec tomentosis , foliis elliptico- vel obovato-oblongis acutis vel

bieviter a'cute aut obtuse apifulatis, l)asi aeuta vel o'utusa vulgo Icvitei
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inaequallbiis , membranaceis, supra glabris pellticidü-punctatis, costis siib-

patulis utriiiqiic 10»'^ vel 20n's anto maigiiicin unitis , calycis quadrilobi

duobus interioribus brevioribus angustioribus basi carinatis ovatis aciitis
,

exterioribus latioribus lougioribusque , ovario obovoideo-ellipaco fusco-to-

« meutello. *

Aanrn. In Opper-Angkola op Samatra.

Diospyros sumcUrana Miq.; 1. c. p. 203: Innovationibus
,
petioüs et cos-

ta subtus puberis , foliis alterais brcvitcr petiohvtis, elliptii'it; vel cllifitico-

oblougis acuminatis , basi acutiiisculis , mcmbranaceis, costulis Dni^ vel G"'^

utrinque adscendentibus ante margiiicm unitis et laxe reticulaflis , florilnis

axillaribus iu pedunculo brevissinio vulgo ternis pedicellatis,. pcdii-cllis

ochraceo-villosis , culyt-is lobis 4 ovatis acuminatis villosulis , stylis altiiis

connatis.

Aamn. Met de vorige in Opper-Angkola op Sumatra.

5 Maha sumatrana ]Miq.; 1. c. p. 204: Innovationibus fulvo-liirsutis , foliis'

ovato- vel elliptico-oblongis acuminatis, costatis, subtns in costis birtulis,

paniculis axillaribus brcvibus contractis ochraceo-hirsutis, calycc trilobo,

corolla tubulosa ore constricta, tubo liirsuto, lobis cordatis acutis , dorso

linea pilosa.

Aanm. In de bossclieu op Sumatra bij Tobing.

De Legumixosae 1. c. p. 205. zijn zeer uitvoerig door den

engelsclien botanist den heer G. Bentham bewerkt. Hij beeft bij

de vastere bepaling der geslacbten dikwijls alle iudisclie soorten

opgegeven, die daartoe beliooren, zooals liij ook vele synonymen

heeft verbeterd, waartoe hem een zeer groot herbarium over deze

familie beschikbaar was.

Crokilaria acicularis ILiiii. Ijuth. 1. o. [i. 205 ( C. disticha ZoU. )

Crokdaria de/le.ia BjiUli. 1. c p. 20G : Sii.iVuticosa?, ramulis virgntis

adpresse pubü.si-eutibus, f'uliis liueari-oblongis sub';uneatisve obtusis utrin-

que adpresse pubescentibus, raccmis elongatis multifloris sccundis, brac-

teolis iu calyce bractcisque minntis, ealycis sericeo-pubescentis laciniis

supremis subf.ilcato-oblongis profunde discretis corollam supeiantibus , ova-

rio sub-12-ovulato , legumine sessili oblongo glabro calyce paullo breviore.

Aanm. Op den Merapi op Java.

Croialaria slenopJir/Ua Vog. ((7. saxaiilis Zoli.) Bnih. ; 1. c. p. 207.
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Croialaiia striata DC. (C javuinca Jungh.) Bntli.; 1. c. p. 207.

Tephrosia (Reineria) confe.rtifiora Bi'iitli. 1. o. p. 20S: Heibacea v. suf-

fruticosa, ramuüs pubescenti-viUosis , stipulis subulatis, fuliolis 11 — 13

^nunste cuneato-oblongis obtusis retusisve subtiis sericeo-vil'.osis . racemis

confertis subcapitaiis , stnraiiiibus eiibdiadclphis , Icguminibus paivis rec-

tiuscuüs villosis.

Aanm. Aan de zuidkust van Bantam en op graspleineii bij Djok-

djokarta.

Aracli< h'jpi-jaea L. (A. prostrala ILiss-k. nm\ Bnili.) 1. c. p. '2 10.

Aescinjnomene indica L. "Wght. Hssk. (.E- subviscosa Zoll.) 1. c. y. 210.

Aanm. Bij het geslacht Smithia Ait. (1) , hetwelk de heer Ben-

tham met Kotschya vereem'gt, om er een zeer natuurlijk geslacht

uit te maken, zijn alle (18) bekende soorten opgeteld met de sy-

nonymen en eenige nieuwe van diagnosen voorzien. Aangezien

deze echter niet tot de indisclie flora behooren, heb ik het niet

noodi'-'- o-eoordeeld, deze hier mede te deelen.

Smitlda javanica Beiith., 1. c p. 211: DifTusa. foiiis .5— 7-jiigis cilialis,

peduD<'Uli!j foiia .supcriuitibns apice coufei-tliu 3 — 7-flori»-, calyiMs labiis late

falcatis acutis integeiTimis rigidiilis deusc striatis imdis, ovulis cin-a 8.

lcgumi:ie taberculato. S. sensiiiva Zoll. et Mor. Verz. p. 6.— Zoli. in Flora

1847. p. 696. Hassk. Fl. Jav. mr. d. 346. non Linn.

Aanm. Op drooge graspleinen bij Batavia, Djokdjokarta, op den

Oenarang, aan den voet van den Merapi aan de slokkaus der

rijstvelden. Ook op Sumatra in de Bittalandeu op boschachtige

graspleinen. Buiten deze eilanden nog niet gezien

!

b'tnilhia ponferfa Sm. (S". Jii.-'pid'ssimn Zoll.) 1. c. p. 2 13.

Üraria picla Dcsv. (^U. Unc.aris H.<skZ Züli.) 1. e. p. 213.

Aanm. U. paniculata Hsskl. Bnth. ; 1. c. p. 214, welke aan

den heer Bentham onbekend is, meent hij tot U. hamosa'V^dW.

te moeten brengen.

(1) Evenzoo bij de overige ge«lnchtcn . die de heer Bf-ktham uitvoeri-

ger heeft behandeld.
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OuoEiNiA Entli.; 1. c ji. 2 10- Calycis lobi breves obtu.sius^'uli. Disi-us

petalifer iu fundo caljcis cra-^sus. Vexillum obovatum ecaHosum. Carina

reftiuscnla obtnsa. Stumcu vexillare liberum v. vix basi colinerens. Ovn-

riiim plurioviilatum. Leguiuinis aiticuli abortu saepius 1-2 iiiaxinii , ob-

long!
,
plani , retioulati. — Arbor indica, foliis trifuliolatis, petiolo nudo

,

pcdunculis bi-cvibus subfusciculatis
,
pedicellis elongatis subumbellato-racc-

mosis, bracteis minutis.

D E N D R o r- o B I u 31 "Wigli t ct AiTi. BnUi.; I. c'. p. 210: Calyeis laciniae

acuMiinatao. Discus petalifer tennis. Vcxillum obovatum ecallosum. Carina

rectiuscula obtusa. Stamen vexillare ultra medium cimi caeteris cohaerens

in tubum integrum. Ovariura plurioviihitiim. Ijeginninis articuli deraum

erassiusciili subcarnosi v. coriacei, quadrati v. siiborbiciilato-truncati.—
Arborcs v. frutices asiatici, foliis trifoliolatis, petiolo niulo, pediiiiculis

axillaribus brevibus, floribus breviter pedicellatis umbell;ito-capitatis, brac-

teis parvis'.

P II IJ L L O D I u M Desv. Buth.; 1. e. p. 2 1 7: CmIvx et i;orolla Dendrolobii.

Stamen vcxiliara ciieteris breviter adnatuin. Ovarium ('seinper?) G-ovuIatiim.

Legiiminis articuli orbiculato-truiu'ati , plani.— Ilerbae fniiicesve asiaticae.

Folia tril'oliolata , petiolo nudo. Florcs in pcduncnlo brevissirao pauci

subunibellato-capitati , nnibellis iii rai-cainrn dispositis, siiigulis brai.-tea suf-

fultis foliacea bifoliolata, jDetioIo in aristam producto.

D I C E u M A DC. ('Sect. Apliyllodiuin). Bnth.; I. e. p. 2 I 7 : Calycis laeiniae

latac aciitac venoso-striatae. Discus petalifer hrevis. Corollafere Dendrololii.

Stamen vexillare liberum vix basi cdiaerens. Ovarium bioviilatnm. Le-

giiminis articiili orliiculato- tnnicati plani. — Herba sufÏT\iticosa , foliis tri-

foliol.itis , petiolo nudo. Flores iu racimo ai)hyllo suljfaf-cicnlati. Bracteae

parvac.

P T 15 u o L o M ,v Desv. Bnth.; 1. c. ;-. 2 ! 7: Calycis bciniae acaminatac. Dis-

cus petalifer brcvis. Vexillum orbicnbitum ab ungue tenui nbriijitc dcflexinn,

siipra iiiigiiein callosum. Carina valde nicuata subrostratiU Stamen vexil-

lare liberum v. ima basi cohaerens. Leguminiij avtCMli quadrati, plani v.

levitcr iiicrass.iti. —• Horba v. suffrutex. Eolia unifoliolata
,

petiolo alatr-.

Flores seca-s r^icomos fafciculati , bracteis parvis.

Catenaria B!ith.;c. p. 217: Calycis laciniac acuminatae. Di^c.is peta-

lifer crassiusculus. Vcxilium erectiim eiiiptico-oblongum tcallosum. Carina

oblonga, aj'icj iiicurva cro.stris. Stamen vexillare liberum v, ima basi co-

haerens. Leguminis articuli elongati oblongi subtruiiCAti. — Fruticulus

Asiac tropicac. Fulia trifoliolata petiolo nudo. Flores secis raocmos fas-

c.'culati, lirai-.tfis parvis.

Dandrolobium umbellaium Benth.; l.c. p. 218. (Deimodium TV. et A,, Ussk.)

Dendrolobiitm cephalotes Benth.; I. c. p. 2 IS. {Desmodium caistrah Hsskl.)

Ptrroloma triquetn/m Bi'ntli. ; 1. c. p. 220. ( D<'-<:modn/m DC, Hs<kl.)
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Calcnaria lahurnifulia Ontl'.. 1. c. p. 'J20. (Desviodiiim DC... llsskl.)

Aanm. Het geslacht Desmodlnm. DC. heeft de heer Bentham

in vols'eude afdeelinü;en verdeeld:

I

Scct. 1? 'L ej) t o d e s mi a. I. c. p. 221.- Legunicn ex oyario iiniovulato

nniarticiilatuni antice bivalvatini dehifccns. — Racemi breves densiflori sub-

ciipitüti. Bviicteae latae ante antliesin imbn'catae. Calyx profunrlc 5- fidus,

Inciiiiis snmniis vix basi connatis. Stamen vexillarc liberum v. ima basi

conmit'un. Forte melius gemis proprium; flores tamen et inflorescentia om-

niiio Desinodiorum sect. Nic.olsoniae , Pleurohhii et Ilaierolomatis § 1, ncc

diffci't nisi ovario et leguniine ad iinum solum articulum rediicto.

Scct. 2. S ag o tia (iV4co?son?"ae sp. Mcissn., .S'ajcx'i'ae genus WalpO-^ntb.;

1. c. p. 222: Ovarium ut in omnibus seqnentibus pluriovulatum. Lcgiiminis

sessilis sutura superior rcctiuscala, inferior leviter siniiata, articulis sub-

quadratis secedentibus , sacpe antice delii.'-centibus. Pedicelli filiformes v.

ad axillas fasciculati v. secus pedunculum axillnrem solitarii. Calycis la-

ciniae elongatae , summae broviter v. ad medium connatae. Stamen vexil-

lare liberum v. ima basi ohaerens. — Sectio a seqnentibus nonnisi inflo-

ref-c:iïitia differt.

Scct. 3. Nïcolsonia Bntb.;I.c. p. 2i2. (NicolsoniaDC. Qt E. Mey. ex

parte cnin Desmodiis pluribus auct.): Leguminis sessilis sutura superior rcctius-

cula, inferior leviter sinunta, articulis (juadrntis v. late trinicatis secedfn-

tibiis , intcrdum antice dehi.^^centibus. Racami terniiuales (saepius densij.

Eracteae latae, ante anthesin iraljricatae, singulae biflorae. Stamen vexil-

larc liberum v. ima basi coliaerens.

§ !. Nuiantia Bnth.; l.c. ji. 222: Pcdicillis post antliesin npice niitantibns.

§ 2. Rejlcxa Bntli.; 1. c. p. 223: Pcdicellis a basi avcte reflexis.

§ 3. PoJi/carpa Bnth.; l.c. 233: Pcdicellis crcctis patentibus et siibreflcxis.

Sect. 4. PI euro l o h i iim Rntb.; l.c.p. 223: Leguminis sessilis sutura

superior rcctius-ciila vix sinuata, articulis quadratis vix spontc secedentibus

antice saepissimo bivalvatim dcbitcentibus. -^ Racenii terminales, demum

clongati. Practeae latae. ante antliesin iinbricatae, singulae liiflorae. Sta-

men vexillarc liberum v. ima basi cohncrcns.

Scct. .5. Hater olnma Bntli.; 1. c. p. 224: Leguminis sessilis sutura

superior rcitiiif-cula , inferior ])rofiinde sinuata, articulis semiorbiculatis v.

semiovatis scccdentiljus indchi.'-centibHS (inuumcnto saepissime prcbcnsilij.

liact-mi terminales, laxi, raepius paniculati. Brnctcae in paticis spccicbus

latae, ante anth<.sin imbricatae biflorae; in iilerisque angustae , 2-3-florac*

Stamen Ye::i!Iarc liberum v. ima basi coliacicns.

§ 1. Si.rohiltcea Bntli, 1- c. ji. 22-1: Dr.'iclcis latis ante anlbesin 'nibricalis

iiiv.Mjlis biflori.s.
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§ 2. Laxijiora Bnlli.; U c. p. 224: Bvacteis paivis, fluribus fasiculatis,

racemis saepius paniculntis , fuliis trifoliolutis.

Scci. C'. S co ? p il'- r II s Bntli.; I. c. p. 224: Lcgurainis sessilis sutura

utraque fere rectii , artiouüs oblongis v. elongatis utviiique truECatis. Eticemi

^Taciies, pedicelli-! filifoiniib'.is. Stamen vexillare liberura v. iraa bsisiconna-

t;i0j. — Legumen multo niiaus comp'.cssnm quam in caeteiis sectioiübus ,

iaterJtim afructu Alysicarpi noniiid arliculis elongatis distinguendum.

Sect. 7. Chalarioides Bnth.; 1. c. p. 225. Legumen sessile ad iitrara-

que suturara sinuatum, articalis orbiciil'atis leviter v. ^ix truncatis. Stamen

vexiüare liberum v. vix.basi cohaerens. — Heibac paniculatae, stipulis ba!^i

auriculato-dilatatis amplexicaulibus.

Sect. 8. C h a l a r i tl m J^ni\\.•, ]. c. p. 225. Legutnen jilus minus stipitatiim,

ad utramqiie suturani sinuatum, articalis orbicilaiij levitcr v. vix truncati<.

Stameu vexiilare cnin caeteiis ad medium connatum. — Ilerbae paniculatae

,

siipulis saepius ba^i auiiculato-dilataiii amjdexicauübiis.

Sect. 9. Dollinera Bnth.; I. e. p. 225. Legumen subsessile v. breviter

stipitatum , sutiira infciiore v. utraque leviter tiuuata piiis appresfci-, nee pre-

hent-iiibus, vcsiitnm v. glabratum. Stamen vexiüare cura caetevis ultra me-

dium cüunatiim. — Fruiices erecti , raccmis pauiculati--.

Sect. 10. Podocarpimu Bnth.; 1. c. p. 226. Leguraen stipitatum, su-

tura superiore rectiiiscala, infeiiore profunde sinuata, aniculi^ (saepe raagnis)

secedentibus indehiscentibus ,
pilis preheiisilibiis pubesccns v. scabrum, ra-

rius glabiiusculum. Stameu vexilbue cuni cactciis ultra medium conna-

tum. — Herbao suftVuiic3sve baïi saepe rcptantes, vaceniis longis laxis vix

ramosi^.

Sect. 11. Ncpliromeria Benth,; 1. i:. p. 226. a Podocarpi'o praecipue

diversa luguminis aniculis magnis reniformibus.

DesmodiiDii (Sagotii) parvifolaun DC. {U. stipulacmm ilassk. ) Bnth.;

1. e. p. 223.

Besmodium (Nicolsouia) capitatum DC. { Pseudarlhria Hassk. ) Bnth.;'

1. c. p. 225.

Dusmodi'im (Nioolsoniii) polijcarpum DC. {B. gyroides Hassk. J Bnth.;

1. c. p. 226.

Besmodium (ricurolobium) gyrans DC. ( Pseudarthria Hassk. ) Bnth.;

]. c. p, 227.

Besmodium (Pleurolobinm) gyroidcs DC. {Codariocalyx conicus Hsskl.

Fseudarthria. Hsskl.) Bnth.; 1. c. p. 227.

Besmodium (Heteroloma) Jatifoliam DC. Hsskl. (D, virgalum Zuil.) Bnth.;

1. C-. p. 228.

Vin. 40
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Drsinodinni (Podociifpiaiii) s/raiifjulati/in W. & A. (D. Iricfiocau/on Ilsskl.)

Bnth.; 1. c. p. 229.

Lespecleza Peis. Bnth.; 1. c p. 227: Genus naturalirs-imum commode cli-

\iditnr, praeoiinte Biin!:;co, in sectiones d nas e.K carinae forma siimtas
,
qu:is

tamcn vi>: pro gcncribus distinctis habercs. Calvcis forma, valde diversa in

diversis speciebti.s, etiam in eadem spccio variat laciniis supremis brevins v.

rillius onnatis (cfr. Torr. et Gr. Fl. N. Am. v. I. p. 366) et carinac formae

(iivorsitas vix sntis act;iir;ite limitatur ad genera condenda.

Lespedezd ('Gampylotropis) ojlisoides Bnth.; 1. c. p. 230: Erecta, foliolis elliii-

lico-übloiigis breviter mucronato-aristalis snpra glabris subtus canescenii-

biis ramulisque moUitcr \ilIoi-i-i, raceniis axillaiibus floribundij folio mnlto

lonsioiibus, calycis breviter pedicellati seiicei Inciiiüs lineavi-setaceis,

summo semibifido, legnniinc oblique ovali aiistato mollitcr pubescente.

—

Phlebospoiinm cyiisoides Jungh. Flora 1847. p. 50?.

Aanm. Zeer zeldzaam op Java, slechts op den Wilis en wel

op de hoogste jukken en toppen tusschen 7—8000' in de bos-

schen van Casuarina JungJmJmiana.

Bi] gelegenheid der mededeeling van eenige nieuwe CUtoria-

soorten, zegt de heer Bentham, dat NeurocarpusretususH^sW

(volgens exemplaren uit den Plantentuin te Buitenzorg) waar-

schijnlijk niet van N. cajanaefolius verschilt. (1. c. p. 232).

Kcustnnthus Bnth.; I. c. ]). 234: Calyx campaniilatiis, intns villosulns

,

4-dentatas, dente siipvcmo integro cmarginato v. breviter lifido. Vexülum

obovato-orbiculatu.m, breviter ungniculatum ecallosum , auriciilis inflexis

nppcndiciilatum. Alae fa'catae , caiinam inciirvam v. rostratani aeqiiantes

V. superaiitcs. Stameu vexiUnre inia ba.'-i liberuin j^iibgenicalatiim, dein

cum ciieteiis connatnm. Antlierae omncs fertiles niafiM-mes. Ovaiinm snb-

Bcssillc \illosnm, ui^co bypogyno breviter vaginatum, pluiiovnlatnm. Sty-

lus incurvHs, glaber, baud induratus, stigmate terminali capitato. Lcgn-

mcn lincarc , angnstuin v. matnrum subtcres. Semiiia nnmerosa
,
parva

,

glabra, estropbiolata, istlimis colhilosis separata.— Herbae voluliles a.<-ia-

licac. Kiiuulae sub insertione baud produetae. Folia trifoliolata. Ilacemi

nxiilares, clongati. Flores in nodis, saopiiis glandnlosis, breviter pedicel-

lati, reflexi. Brncteae caducac, briictcolac persi-tentes. Legnmiiia ferc

Phaseoli sect. S'rcplinxhjUs , nutantia v. pcdicello torto adscendciitia. Genus

Diochnn proxiinuni, inipiimis leguniino distinctum et balilu alieiium.

yeusfnnflius jnvanicus Bntli.; 1. c. p. 235: Foliolis rhombeis suLintcgi-is obtu-

f-U muticis subtus mollitcr \iUosis, bracteolis tubo ci^lycis mnlto brcvioii-

•nii". (Mlvcis dPTiiibus obtn>i'! v. \W nmcronatis , n'i> caiinam =nbaequiiii-
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ti'oiis, leguiuiiie subtercti. — Pachtjrhizits'i sp. ZoU. et Mor. Ferr. p. 3. Zoll.

Herb. n. 240. — Pachyrldzus molKs Hassk. Cat. hort. Bogor. p. 280 ?

Aanni. In het ravijn Tjikoening van den Merapi.

Dioclea {Va.cliyloh\um~) javanica, BeiUli.; 1. c. y. 236: Ramis petiolii ia-

florejcsiiiiiiqiie tomentu i-iifo villoi-is, foliulis late ovatis brevis^ime iicunii-

luitis basi rotuniiati-i subcirdmi-ivc Ciirincjii siipra pubescentibus subtus ru-

fu-romeiit')>i-i , floii^jus subscssililms, cnl_yc!biis nifo-ionientellis, petalis . . ,

legumme oblique (n-ato turgido , sittuni sujicriore bianguliito, jnniore i'er-

Migineo-liirsuto.

Aanm. Aan de zuidkust van Bantam.

Mvciuia capiluta W. & A. (volgens opgMve van den beer Junghuhn: 3/.

vehitina llsskl.). linth.; 1. c. p. 237.

Aanm. In eene nota tot Biitea frondosa Exb. zegt de heer

Bentham (1. c. p. 238), dat het 'geslacht Drehhelia Zoll. tot

SpatJiolohits Hasskl behoort.

Hoc gemis, quoad legiimen Buieis iiffine, flores diversissimos habet, pavvos ,

albos roseos v. purpiiveos , vexillo huissinio retuso v. eraarginato c.srina

longiorc (iicc aiigusto et acjto qaani c.uina oc itii breviore). — Starnen

vexillare haud gciiiculatum. Ovarium in omnibus speciebus biovulatun»

vidi , uiio tarnen mox aborliente legumeu (ut in Butea) monospennuia

evadit. Indehiscens romanet v. rarissinie turdiiis apice leviter hiare -viJc-

tur Msp. p. 23S.

Aanm. Tot dit geslacht behooreu 1. S. Roxhurghii Beuth.

(Butea parviflora Rxb., B. sericophylla Wall). 2. S. gi/rocarpns

Bnth. (Butea Grah.). 3. S. ferrugineus Bnth. (Drebbelia ferruginea

Zoll.). 4. S. acimiinahts Bnth. (Butea WIL); Bvigamia rosea Grah.

is misschien hiertoe behoorende. 5. /S. crassifolius Bnth. (Buga-

mia WH.) 6. S. UUoralis Hsskl.

Phaseolus (Macroptilium) semieve.ctusij. {P. cytisoides Zoll. & Mor.) lintli.

1. c. p. 239.

Bolichos JunrjhtiJuiiiinus , Bnth.; 1. c. p, 240: Volubilis, molliter villosus^

foliolis late ovatii, teiminali rlionibeo, peduncalis folio longiotil)us supra

medium muhifloiis, calycis labio superiorc lato concavo rix emarginato,

dentibus lateialibus brevibus. infiino longiore acuminato , Acxilli callis ob-

longis , legumine \illoso.

Aanm. Aan de hellingen van den Oenaraug. Inl. naam Ka-

tjang gar.
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Psopfioc(-rpus loiiyjtpedunculatits Il.sskl. Biitli.; I. c. p. 241.

Aanm. Hiertoe behoort Dolichos suhaequalis Grali., Diesingia

scandens Eudl.)

Dunbaria (Rhyncholobium) conspe7-sa. Biith.; 1. c. p. 241: Tota tomento tenuU-

simo canescens, vix demuin gliibresccns et resiaoso-punctata, foliolis late

rhombeis integris v. tcrminali sinuato-suhtiilobo, flotibus breve-pecucellatis

solitaiiis gemicisve,- calycis laciLiiis falcato-lanceolatis , suaima intcgra in-

fimaqiie tubo longioribus, leguaiine mucronato glabro v. tnmenteUo, 6—8-

speriuo. (Dolichos coitspersus Grab. in. Tv''all. Cat. n. 5542. B, conspicuus

Zoll. et Mor. TVr. p. 4 , errore typfigraplico).

' Aanm. Op Java.

Fleminrjia laiifolia Buth. ; 1. c. p. 246: Eolioiis 3 amplis ovalibus supra

glabriusculis subtus ad veuas peti^lis ramnïisqno rufo-seiiceis , spicis densis

cylindiicis pctiolo brevioiibus, bractiis ova'.i-» j'ufu-scvioi.i-> , calycis lncii:iis

lanceolatis omiiibus tubo longioiibas.

Aaura. Op o— 4000' hoogte aan den Oenarang, en aan den

Djati-kalangan. Wordt Apan ajKcn genoemd.

Fhmiiujia involurj-ala Bnth.; 1. c p. 246: FolioUs ovatis aciuiiiscaüs snpra pu-

bescentibns subtus ad venas pctiolis ramiilis;|ue villosis, spicis globosis axil-

lavibns terminalibnsque, bracteis acuniiiiatis, exteiioiibna ovato-Lnicoolatis

iuvolucrantibus, inteiioribus lanccolatis liiaeariijusque , calycibusqnc longe

pilosis, laciniis acuniiaaüs corollaiu aoquaniibus, infima lalissirua. — Lespe-

desa involucrala Wall.— Lepidocoma trifoliatiim Jungli. ia Flora, 1S47. p. 508.

Aanm. Zeer dikwijls tusschen het alang-alanggras tusschen

den voet van den Lawoe en de Solo-rivier.

Derris midtijlora Bnth.; 1, c. p. 253: Scandens v. prorepcns, foliolis sae-

pissimo 5, ovatis oblongisve obtuse ncuuiiiiatis ramulisquc subglabvis, rr.ce-

mis latevalibus floiibiindis, axi villosa, pcdanculis brcvissirais, pediceliis

fasciculatis, cal3"ce parvo brcvissimc et late n-iicntato longioiibas, ovulis

in medio ovaiio ci:ca 3 dissitis.

Aanm. In zandsteenrotsen van den Blitaran en aan de oevers

der moerassen en slokkaus bij Antjol.

Derris montana Bntl).; 1. e. p. 253: Glabra scandens rnniis veriucosis

,

foliolis 7—9 amplis oblongis acuminatis, racemis laxis "vix ramosis, pcdun-

culis pleiisque apicc tiifloris, pediceliis culyce lix longioiibus, vexilio basi

intns calloso, ovario tomentoso , ovulis ciica 8 dissids.

Aanm. Op 6—8000' hoogte in de bosschen van den Pralioe.
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O B.tlbergia Junrjlmhnü Bntli.; 1. c. p. 254: Foli^ilis 11— 15 eliiinicT-dbloi:-

o'is obtnsis (6—9 liii.) glabris subtas pallidis tciiniter vein-sis
,
ponicila coryin-

bosa tomentoso-puhescente, calycibiis breviter pedicllutis late campiinula-

tis, dentibus latis obtusiusculis tubo aequilongis, pctaÜs brev'ssime uiigtiicii-

latis , vexillo eniarginato , ovaiio glabro , stylo hrevi.

Aanm. In de Battalanden op Sumatra.

Cassia divaricata Nees (C adenantha Zoll. j\ïorz?) Bnth.; 1. c. p. 259.

Bauhinia tomeniosa Liiin. (Z?, cucullata Zoll.) Dntli.; 1. c. p. 2GI.

Bnth. 1. c. p. 261: Genus Piliostigma Ilclist. servandnm videtur, C:\lj-ce,

corolla, stylo brevi, Icgamiiie bene distiiictum. Sii'ima late (".is-oiJeum pei-

tatnm in pliiiibus P/taneris occurrit.

Piliosligma acidum Benth.; 1. e. p. 2G1. {Bauhinia castrata Hsskl., Cas-

parea Hsskl.J.

Phanera elongata Bnth.; 1. c. p. 262. {Bauliinia^vÜils., B. moUtssimaTil].

Q, purpurea Zuil.

PJuviera ferruginea Bnth.; 1. c. p. 262. (Bauliiiua KrtLl.'?. ).

Phanera pijrrhaneura Bnth.; 1. c. p. 262. (Bauhinia Krthls.).

Phanera stipidaris Bnth.; 1. c. p. 262. (Bau'dnia Krthls.^.

Phanera fulua Buth.; 1. e. p. 2G2. {Bauhinia BI. ex KrtJils.),

Phanera Junghuhniana , Bnth.; 1. c. p. 263: Eolio basi cordato, foliolis

ad duas tertias coalitis ovatis acuniinatis 4-5- nervii.s snpra glabris subtus

ad Tenas ramulisque minute fen-nginco-tomentellis, racemis coiymboso-ra-

mosis miiltifloris fcn-ugineo-tomcutosis , calycis limbo ante anthcsin glo-

boso tubo aequilongo, petalis unguiculatis ovali-üblongis extus villosis,

ovario ferrugineo-villoso.

Aanm. Op Java.

P/ianera Kochiana Bnth.; 1. c. p. 263, {Bauhinia Korth.).

Aanm. Volgens den heer Bentham is Bauhinia débilis Hsskl

ook waarschijnlijk tot Phanera behoorende.

^ Phanera glauca Bnth.; 1. c. p. 265 : Soandeus, glabra, foliis basi truncatis, fo-

liolis ad medium connatis ovatis obtusissimis 4

—

5-nerviis, racemis sub-

ramosis brevibus multifloris bracteis setareis, caducis, limbo ante authesin
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ovoidco, qiiam tubiis gratalis nnilu) brcviore, petalis obovatis glabri.s, le-

giiminc rocto latissimo g'uiliro.

—

B.iiihinia glaiica "Wull. Cat. n. 5785.

Aaum. Op 3—5000' aan den Oenaraiig en in Opper-Angkola

op Sumatra.

Parhia biglohosa RBr. Biuli.; 1. o. p. 266. Parlia speciosa Hort. Bog.).

Alhlzz'ta jiiontana Bmb.; 1. e. p. 2G7 : Ilarnulis pciiolis pcdiinculisquc fernigi-

iieo-villosis, gl.'iiKlula in medio jietiolo, jugalibns panris ininutis, pinnis 7— 10-

jiigis, foliolis multijiigis oblongo-linearibus obtiisiusculis subtiis seviceo-pn-

besccntibus glabratisve, spiui.s cylindricis, fioribus brevissime }iedicellatis ,

legumine siibfalcato bivalve. — Acania montana Jiingli. Tijdschr. Nat. Wet.

V. 1. p. 24G.— H:i,s8k. Cu.liorl. yio/y. p. 290. — Acacia vulcanica Kortb. Zoll.

Mortz. p. 1. ex Flora 1847. p. 70.0.

Aanm. Op de hoogste toppen der vunrbergen tussclien 7

—

10000 voet hoogte. Inl. naam KamalaoicUngan.

Alhizzia Lehbeck Bentli.; I. o. p. 268. {Inga hucoxylon Hassk.).

Albizzia siipulala Bois. Bntb ; 1. e. p. 268. (Inga umhracuh'formis Jiirigli.).

Alhizzia tenerriina De Vi'ies. 1. c. p. 270: {Liga in schedula Jungh.).

Tnermis, pinnis lO-jiigis, foliolis 33

—

3.t jagi.s, minimis, lineaiibus, obtusis,

btisi oblique tiuncatis glabriusculis subtus glaucis margine cum petiolo

canaliculato liiachideqne commiini sparsef puberulis, nervo obliquo sub-

«•entrali, ramis junioribus subtomentosis, glandiila magna ad basin petioli

communis oblonga depresso-concava , legumine compresso-planissimo char-

taceo oblongo-elongato utrinque aequaliter attenuato aciitiusciilo , margine

jntegro recto, sutura tumidiuscula.

Aaum. Op de zuidelijke kustketen tusschen Djokdjokarta en

Patjitan. Inl. naam Fo/iou IFeroe

Pithecohhium (Catliormion) Janghuhnianwn Bnth.; 1. c. p. 269: Bamiilis

petiolis pedunculisqne ferrugineo-villosis, pinnis subbijngis, foliolis 3—5-ju-

gis oblique ovali-oblongis obtusis subacuminatis parum inaequilateris pu-

bescentibus, glaiidula prope pinnas infcriores depressa, fioribus longiu.s-

cule pcdicellatis tenuibus pubescentibus, calyee corolla plnries brevioie,

legumine tomentcUo contorto cxtus sinuato.

Aanm. Bij Medini op den Oenarang tusschen 3—5000' hoog-

te. Inl. naam JPohoii Mdnggir.

Bladz. 271 beginnen de LTjcopodineae, welke (in 1850) door den

heer A. SprinCx, den schrijver van eene Monographie dezer familie
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en medewerker aan de brazilische Floka van den heer

Mautius zijn bewerkt. Er zijn 28 soorten van die belangrijke

kryptogamisclie familie opgebragt en wel in drie geslachten,

zijnde eene afdeeling van het oude geslacht Li/copodkim van

den bewerker reeds vroeger onder den naam van Selaginella

gescheiden. Nieuwe species zijn de volgende:

Lycopodium apiculatuni Spring I. c. p. 272 : Cuule elongato, rigidiuscu-

lo, profunde striato, füliis undique teuto , aequaliter 2 —3dichotomo; foliis

longioribus confertis, subvei-ticillatis, sexfariis, patentissimis, lineari-su-

hulatis, niarginibiis subrevolutis , supra convexis et e nervo sulcatis, sub-

tus suboanalicnlatis, basl rectis, carina et parenchymate insigniter decur-

rentibus; amentis teretiiisculis , angustatis dioecis; bracteis hexastichis, ex

ovato longo apieulatis, acute carinatis.

Aanm. Op Java.

Lycopodium coralium Spring 1. c. p. 273: Caule cloiigato, profunde stri-

ato, foliis undiqiic tccto , indeabasi aeqiialiter 5— 6 vcces dichotonio; foliis

confertissimis , siibvertioiilatis, sexfariis, erectis, elongato-lanceolatis, pnn-

gentibus , margine integcrrimis, non rcvolutis, supra concavis, subtus

subcarinatis et e nervo lineatis, basi attenuatis rectis, carina fortiori et

lineis duabus lateralibiis longe decurrentibus; anientis moniliformibus te-

retiusculis fastigiatim difliotomis ; bracteis bexasticbis apieulatis.

Aanm. Op Java.

Selafjinella remollfoUa Spring 1. c. p. 276: Caule articulcto liuniifuso,

undique radicunte , vage diviso, tetragono, plcurotropo, facie bisulcato
,

flacoido; nodis artidilaribus intcgris, exccpto dorso vix prominentibus;

vamis reraotis distichis; elongatn-pyramidatis', 5-6- ramulosis; radiculis an-

ticis; foliis cathedris valde remotis, in ramulis denmra subimbricatis: late-

ralibiis anticis oblique affixis , deorsum rectangularibiis, sursum suberectis

,

ovato-laueeolatis
, acutissiniis, margine saperioi-e ad basin obsolete serru-

lato-denticulatis , basi superiore dilatata, inferiore libera, nervo supra ca-

rinato, snbtns imprcsso: intermediis 2—3-plo rilinoribus , elongato-lanceola-

tis, vix falcatis , subacquilateris , obsolete denliculatis , divergentibus , basi

exteriore produclis.

Aanm. In boschachtige streken van Opper-Angkola op Su-

matra, tusschen 1— 3000' hoogte.

Sdaginella Junghuhniana Spring 1. c. p. 276 : Minima, caespi'tosa, pla-

tystachya; caulibus flaccidis, aureo-nitentibus , obscure quadrangularibus

plenrotvopis, e basi radicanto adscendeutibus
, pyramidato-ramosis: ramis



iiiferiovihiis putentissiiais , superiiniUus evectis; ramulis 1—2, 'brcvissiinis
,

siiiiulicibus; foliis inidiqtie iliinovphis , aeqnaliter remoti.s , catliedris , sub-

tus ulbidis: l:itcra!ibus iiosticis rcctiuigiibiriliiis vertic iliter iiff]xi.s , oblongo-

]aiic*nbitis , subiiitegcrrimis , siitJra subc wiiiatis, basi iiiferiore dciriirrcnti-

,biis, suiieriore düatatis votundatis, nervo reclo margine iiiferiori parallelo:

intcnnediis 12-plo iiiinorilnis , lanceolatis , rectis, loiigissinic apiculatis,

laxis, divergent.ibiis, basi attenuatis dcciirrcntibiis ; amentis unilateralibus,

resupiiiatis; bracteis dimorphis.

Aanm. Op den Gedeli van liet eiland Java en op Sumatra.

Selcrrjinella subspimdosa Spring 1. c p. 277: Parvula, caespitosa: catili.

bus brevibiis, pallide stramineis, doi-.so teretiiisculis , specie goniotropis,

luuuifasis, pyramidato-ramosis ; i-aiiiis siinplicibiis vel paucidivisis; foliis

rigidiusculis, undique dimorphis: latr.ralibus obliqiie affixis, suberectis,

ovato-lanccolatis, obtusiusculis , rectis, acquiboteris, margine siiperiori

spiimloso-denticulatis, utroque subrevolutis , basi integris, ad nervum su-

pra late civinatis: intermedüs triplo miiKiribiis, bvevi-laiïcaolatis , spimilo-

so-diiiiticalatis, avrecto-patulis, di vergeiitibiis : ameiitis acute qiiadrangula-

ribiis: brnctcis rigide ciliatis.

Aanm. Op Java; ZoUinger herb. No. 2011. [Vidit in Ilerh.

Kunze).

S^liKjinella Zollimjei iana Spring 1. c. p. 278: Minima, caespitosa; cauli-

biis tenuissinus, jiallide stramineis, adsceudeutibus ,
pyramidato-ramosis;

ramis synedris, crecto-pateutibus ,
2

—

3-rainulosis; foiiis piiUidis, undique

dimorphis, valde rcniotis: lateralibus crecto-patentibiis , lanceolatis , siibae-

qtiiliitcris , minutissime dcnticiilati> , supra carinatis rectis, basi intcgrls:

intermedüs vix triente minoribiis, ovato-lanceolatis, rectis, subdenticiilatis ,

adpressis, divergentibus , media basi dccurreniibiis ; bracteis dimorphis.

Aanm. Op Java; Zollinger lierb. No. 2226.

Nu volgen de Malvaceae, door den heer Miquel (1853) be-

werkt, met 30 soorten in 6 geslachten. Nieuwe species zijn:

Ilibisms (Bonibiitclla?) bantamensis Miq.; 1. c. p. 282: Ramulis foliisquc

ntrin([uc pedunciilisque pube stcllata tencrrima inspersis> in involucro ca-

lyceqiic paulo dcnsioribus, foliis breviter potiolatis ovato-oblongis acumi-

natis integris et subintcgerrimis (sub lente subglaiidulose crcnulatis), basi

trincrviis et utrinque circiter 5— 6 costulatis, stipulis inaequilateris ovato-

lanceolatis dcciduis , floribus axillaribus solitariis, pedunciilo petiolum bh-

j'crante prope apicem articiilato, involucri phyllis 8 lincaribus inacquali-

1)US calyce brcvioribns fere usquc ad basin liberis, calyce (in alabastro

pcntaptero-angulato) ö-fido, coriacco, segmentis ovato-triangularibus intiis
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vci-Miis apicem luteotomeutellis , corolla amphv purparea? extiis stellato-

piibera, capsula (immatura) ovoidea abrupte acuminati 5-sulcata, 5-lücu-

laris, loculis polyspermis, semiuibus imuiatiiris parce piliferis.

Aanm. Aan de zuidkust van Bantam op Java.

Abiitilon neurocarpicm Miq.; 1. c. p. 285 : Humile', frutescens ; ramia petiolis

foliisque subtus incano-tomentosis, tomento e pilis stellatis et pilis patentibus

i-oiifluto , foliis parvulis breviter petiolatis cordato-ovatis brevi-aciiininatis

7-iierviis dentnto-serratis , supra pilis stellatis tomentosis, pedunculis axil-

-laribus folia caiilium excedentibus supra medium, ad |. long., articulatis
,

ftilycis segmentis ovato-lanceolatis hirsutis, carpellis 5 tenuiter membra-

.iiaoeis subinflatis nervosis nitidis parce patenti-pilosis , seminibus nigros-

centibus, pilis brevissimis paucis inspersis.

Aanm. Op Java in de grasvelden van den Goenong Gamping.

Abutilon albesccns Miq.; 1. c. p. 285: Kamulis
,

petiolis, foliis subtus,

pedunculis calyeibusque tomento tenui densissimo stellato albido obductis,

stipulis lineari-lanceolatis parvis reflexis, foliis longiter petiolatis rotuu-

dato-vel ovato-cordatis acuminatis eroso-denticulatis subiiovemneiviis

,

supra puhe stellata inspersis, pedunculis axillavibus solitariis vel in ra-

mulis axillaribus parvifoliatis prope apicem articulatis, calycis segmentis

ovatis acuminatis trinerviis, carpellis 20 et pluribus reniformibus, apica

jicuto usque ad medium sinum deflexo, hinc extrorsura semicircularibus

denseque hirtis. Sida populifolia Blume Bijdr. p. 79? haud auctoruni.

Aanm. Op de kalkbergen bij Palimanang (Jungh.) en bij Tji-

bogo (V. Gesk.)

Sida tlnjrsifloi-a Miq.; 1. c. p. 287: Ramulis petiolis foliisque subtus in

nervis supraque in nervo medio et inflorescentia stellato-puberis , foliis

üvato- vel lato-ellipticis acuminatis, praeter basin rotundatam vel conca-

vo-tiuncatam integerrimam dentatis , subquinquenerviis membranaceis,

stipulis caducis, floribus in ramulis brevibus subumbellatis thyrsoideo-ooii-

fertis carpellis circiter 8, dorso stellato-puberis, biaristatis, aristis retror-

se hispidulis.

Aanm. Op Java in bossclien van den Oenarang bij Medini.

De daarop (p. 388) volgende Büttneriaceae zijn door denzeflden

kruidkundige bewerkt. Er zijn 4 soorten in 3 geslachten. Nieuw is:

^ Ahroma denticulata Miq.; 1. e.p.288: Ramulis, petiolis foliisque irnprimis

subtus in nervis, pedunculis calyeibusque tomentello-p\iberis, foliis bre-

viter petiolatis cordato-ovatis vel cordato-oblongis raro rotuudato-cordatis,

VTTT. 40
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a«urninatis S-nervüs, reniote tenuitcrque denticulatis demum snbintegerri-

luis, subtus puhe tenera stellata setisque stellatis inspevsis, supra in ner-

vis tenere et evanes-'enti-pubGris, capsulis pilis stellatis tri-radiatis setulosis

conspersis, alis apice truucatis extrorstiin obtuse prodtictis.

Aanm. Op Sumatra bij Padang cu in bossclien bij Tobing.

Van Pentaijetes augusüfoUa BI. heeft de lieer Miquet- een

]iieu\v geslacht g-emaukt, dat hij Erioraphe noemt met volgend

Charade?- essentialis: 1. c. p. 289: Involucellum unilaterale. Calyx 5-se-

palus persistens, Stamina 15, quorum 5 sterilia, 10 fertilia per paria ap-

proximata. Sftjhts sticjmate simplici. Capsula 5-locularis 5-valvis, loculis

poh^sperrais, sutura nervum plumosum nudaute. Semina exalata papillosa,

albumine subpellueido.

Aanm. Ook de GnUlferae heeft de heer Miquel bewerkt. Zij be

vatten in 3 geslachten 7 soorten, waarvan de volgende nieuw zijn:

Culophylluni liridhivi Miq.; 1. c. p. 291: Ramulis, gemmis, petiolis cos-

taque subtus oohraceo-liirciilis , folüs (niajusculis) oblongo-lanccolatis acu-

tis vel breviter obtuso-apiculatis, basi acutiusculis vel obtusis, costa vali-

da, venis densissimis tenuissirais, racerais axillaribus, pedicellis snbverti-

cillatis.

Aanm. In bebouwde streken van hef distrikt Tjiandjoer op Java.

Calophijllam tetraptemm Miq.; 1. c. p. 291: Eamiilis compresso-tetragonis

angulis siibalulatis cum petiolis foliisque glaberriinis, his lanceolato-oblon-

gis acuminatis basi acutis, pauiculis axillaribus contracfis paucifloris flo-

rilnisque ocbraceo-tomentellis.

Aanm. In boschachtige streken van Opper-Angkola op 1-

3000' hoogte.

C'dophyllum javanicum Miq.; 1. c. p. 292: Glabruni, ramulis compresso-

tetragonis infra nodos sul)alato-conip!aniUis , i'oüis breviter peliolnlis e basi

divaricate subsagittato-oa'data lanccolato-üblüugis obtuse apirulatis ,
paui-

culis axillaiibus brevil)irs.

Aanm. In het Duizend-gebergte van Java (V. Gesker.)

De- StcrcnUaceae zij ook door den heer Miquel (1853) bewerkt.

De fraaije boomen dier familie zijn daarbij echter niet gerepre-

senteerd, maar slechts 4 van de kleine heesters, die vroeger

tot IlcUderes geteld werden, later door Rcrcrcnt tot OHJiothc-



clnin, die ecliter, voor zooverre zij tot de iaJische lieesters dier ver-

wantschap beliooren, door den lieer Miquel tot een nieuw geslacht

gebragt worden, dat hij noemt

OuDEMANSlA Miij., 1. c. p. 295: Calyx tubulosus, suhhilabiatim 5-denta-

tus. Petala 5, pracfloraii niG convoluta, inaequalia, subbilabiatim dispo-

sita, spathiilata, ungue laedi'o bidentulo. Tulms stamineus eylindraceus

,

apiiic inflato ovariiim stipitiUum recoudcns, breviter lO-fidus, filamento

siiigulo monantlioro , antJieris traiisversis brevibus , lonilis divergentibns

,

superne commutii lima «periis. Ovarnim 5-Ioculave, lo(.-ulii pluiiovulatis
,

stj/lo s-implici , sligmate parviilo. Ramuli subaiignlati, uti petioli, costa media

foliorum et peduiiculi pebe deuse rubiginosa vestiti. Petiohis primarins 2-3-pol-

licaris, pinnainm longior. Piiiuae interiores termiualibus breviores, foliolis

vulgo sux foliola pinnaviim terminalinoi 8-10 , ultima 3 poU.longa, inferiora

diiiiiJio breviora et raagii inaequüatera, omnia utiiaqne viridia, penniner-

via, praesertiin ad venas pubesoenti-biftella.

Aanin. Aan den voet van den kalkbergen bij Palimanang op Java,

in Opper-Angkola (Juugh.) en aan de rivier Padang-lawas (Hürn.)

op Sumatra.

Oud&mansia obversa Mi].; 1. c p. 297: Folii* obnvato-oblongi-i ticuniinatis

bat.i atteüUiita ohtusiusculis , inaciiualiier subduplicate dcntato-scrrntis, su-

pra pilis stellatis sciberuiis, sabtus pilis stellatis densu obtectis, 8ub-5-nei-

^iis et venoj.is, peiiolis raiiuilis jiie iisdem liirtellis, cupsuÜs axillaribus pe-

dunculaiis solitariis (tioriWiis reiiqais steri ibus deciduis) cylindrico-oblwngis

,

proCi'Ssiibiis fiiif>>rnii:ius deuse stellato-tomentosis iinuique obduc is, apica

oIjS iletfe ó-deutulis

Aanm. In de bosschen van de Wijnkoopsbaai. In Julij bloei-

jeude gevonden.

Oudcmandi iiirstUa Mip; I. c. p. 297: Foliis oblongis vel ovato-oblongis

ai-umiiiaiis. bnsi inaequilaterali rotundatis vel siibcordaii< , menibranaceis

iiiaeqaaliier subdupli.:ato-dentatis, 3- vel sub-ö-iierAÜs costulatisque, subtus

eum ramulis petiolis et inflorescentia griseo-tomentellis (pilis stellaiis),

membranaceis , siipra scabcrulo-iiuberis , spiois axillaribiis solitariis vel ag-

gregatis, floribus latcralibu^ , solitariis .sessilibus, braoteis geminis glandu-

laquó laevi scutellata suffultis, floribus terminalibus vulgo geminis cum

4 bracteis.

—

Hdicta es hirsuta Bliim. 1. e. p. SO.

Aanm. In het Zuidergebergte bij Imogiri op Java.
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De TiUaceae zijn evenzoo door den lieer Miqtiet. bewerkt. Hoe-

wel door 14 soorten in 2 geslachten gerepresenteerd , bieden zij

slechts een nieuwe soort aan t. w.

Grewia ancolana Miq.; 1. c. p. 301: Innovationibus foliisqne junioribus

fugaciter puberis, foliis ovatis vel elliptico-ovatis acuminatis, basi subae-

quali leviter cordatis, inaequaliter serratis, serraturis inferioribus glandn-

losis, submembranaceis, tri-, vix 5- nerviis costulatisque, subtus discolori-

Ijus, inflorescentiis superne axillaribus solitariis longiuscule peduni'ulatis,

umbellam compositam fere regularem referentibns , inferne glabriusculis,

sursiim alabasti'ibusqiie globosis rufis, petalis ovalibus calyt^e paulo brevio-

ribus obtusis apiee erosis , ima basi hirtis et glaiidula transversa ad basin.

Aanm. In boschstreken van Opper-lf^ngkola op Sumatra.

Nu volgen de Folygoneae (in Julij 1853 ) door den heer A. J.

De BiiuijN bewerkt. Zij bevatten in 2 geslachten 17 soor-

ten, welke tot op een toe alle tot de boekweit behooren.

Daaronder bevinden zich 10 nieuwe soorten. De bewerker heeft
^

om ze van de al te kort door den heer Bmime opgestelde soor-

ten genoegzaam te kunnen onderscheiden, de zich daarbij bevin-

dende Blume'sche soorten van nieuwe diagnosen voorzien. Wij

zouden bijkans die geheele afdeeling moeten overdrukken

,

om de diagnosen der nieuwe soorten van nut te doen zijn, doch moe-

ten uithoofde van het reeds te omvangrijk gewordene berigt

over dit belangrijke werk de deskundigen naar het werk zelf bldz.

302—311 verwijzen.

Daarop volgt bldz. 313—341 het begin eener hoogst belang-

rijke en vroeger maar al te zeer veronachtzaamde plantenfa-

milie: de Mossen, bewerkt door den heer P. Dozy en den

helaas al te vroeg onlangs overledenen J. H. Moi.kenboek.

Deze bewerking is nog te belangrijker, doordien zij ook de

mossen van Japan uit de verzameling van den heer Von Siebold

bevat en tevens bij elke nieuwe soort eene omvangrijke uitvoerige

beschrijving geeft. Er zijn in 28 geslachten 73 soorten be-

handeld, waarvan de volgende nieuw zijn:

Fissidens filicinns Dz. et Mb.; I. c. p. 312: Dioicus . erefitii», subsimplex,

flexuosus, maxime polyauthus, strictus vel folionim apicibus incurvis suh-

homomalliis; fulia ercto-pütentia, CO-yOjiign, Into lineari-Iaiiceolata,, acu-
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minulatfl , basi sua sibi invicem hand incumbentia, costata , costa valida

coiitinua, semipellucida , densissime et rotundate areolatn , raarginata, mar-

gine incrassato lato: lamina folii ad medium circiter producta, apice sub-

aequalis, subintegerrima; lamina dorsalis lata, ad costae basin enata ibi-

demque profiinde undulata, subintegerrimo ; lamina apicalis margine in-

crassato grosse et inaequaliter dentato-serrata ; folia perichiietii elamellata,

margine incrassato integerriina, pellucidiora, siibmembranacea.

F'isside7is japonicns Dz. et Mb.; 1. c. p. 313: Dioicus , eiectiis, simplex,

flexuosus, polyantlius, strictus vel foliorum apicibus parumper homomalle

iiicurvis dorso convexus; folia patentia, IS-HO juga, lanoeolata, acuta vel

brevissinie acuminulata, costata, costa valida ante apicem desinente , vix

pellucida, densissime et rotundate areolata, marginata, margine paullo in-

crassato in foliorum summo apice dissoluto; lamina folii ad medium vel

paullo ultra medium producta, apice subaequalis, basi subsequenti folio

incumbens, integerrima; lamina dorsalis ad costae basin enata ibidemque

vix undulata, integerrima; lamina apicalis grosse et remote eroso-dentieu-

lata; folia perichaetii elongata, elamellata, margine incrassato subinteger-

rima, caulinis pelluuidiora, submembranacea.

Aanm. Door toeval met levende planten uit Japan aangevoerd

;

ook in het herbarium van den heer Junghuhn, zonder opgave

van vindplaats.

lussidens cryplotlieca Dz'. et Mb.; 1. c. p. 314: Dioicus, erectus, simplex

vel basi parcc ramosus; folia 18-28 juga, subhomomnlle incurva, siccitate

crispata, acuta vel brevissime acuminata, miuutissime areolata; folii la-

mina infra vel ad medium producta, integerrima, hand marginata, semi-

pellucida; lamina dorsalis basi rotundata angusta, apicem versus latior,

subintegerrima, margine pellucido incrassata, subopaca; lamina apicalis

jicUucidius marginata, margine incrassato duplicato-serrata , costata,

costa valida rufcscente apicem folii fere attingentc flexuosa; folia perichac-

tii dorso elamellosa, in laminam apicalem aiigiistam producta; capsula in

pedinu'ulo brevissimo recto laevi erccta, latcralis in caulis parte superiore,

ovato-oUlonga ; operculum conicro-rostellatum , rostello oblique iucurvo;

jieristomium angustum luteo- rubrum.

Aanm. Op Java door de heeren Junghuhn en Teijsmann;

gevonden, even als de volgende twee soorten.

Fissidens geminiflorus Dz. et Mb.; 1. c. p. 316: Dioiais, prostratus , sim-

plex vel parce ramosus, radicans, flexuosus; folia remotiuscula, vix cau-

lem amplectentia, siccando praesertim flcxuoso-cnrvata subhomomalla, li-

neari-lanceolata, breviter apioulata, costa pellucidiore in ajiiculo dissoluta

praedita, dcnse et rotundate areolata, immavginata, subserrulata , lamina

folii ad medium producta, lamina dorsalis juxta caulem paullo decurrens

;

flores fcmiuei pieruuique gemini, biseriati , sub 4-phylli; folia floris femi-

iiei, exreptis binis superioribus , fere ad luminam folii denticuhitam reduita.
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Fissidens Teljsinunnianv.s Dz. et Mb.; 1. c. p. 317: Dioiciis, simplex vel

])arce riimulosus; folia sicca et Ininiida strictiuscula, multijuga, Jiaeari-liin-

ceolatM, oosta valicla dilutius colorata ad ajiii-em usque pcvcursa, integer-

riiiia vel e.ellulis prominulis subi'ienulata, immaiginata, dcuse et rotundate

areolata; lamiua folii nd medium vel paullo altius evancscens, aequalis;

lamina dorsalis e basi angustiore et rotmidata sensim dilatata; lamina api-

t.-alis acute et lireviter apiculata; folia perichaetii inferiora ad laminam

folii rediu'ta, superiora doiso vix lamellosa in laminam apicalem lanceo-

latam producta; capsula in pedimculo flexuoso elongato laevi inclinata,

obconica vel oblongo-cylindrica, ore dilatato; operculum conico-rostratum,

capsula lüiigius; peristomii demes latiusculi bifidi.

Leucobryum j^entaslichum Dz. et Mb.; 1. c. p. 319: Z>zo/cum, pulvinato-caes»

pitosum, glauceseens, adsceudens, simplex vel vage ramosura , ramis

turgidiusculis aduncis; folia falcato-secuuda , in series quinque distinctas

disposita, conoava, versus apicem convoluta, e basi oblonga inferne an-

gustiore lanceolata, acuta, integerrima, ad apicem usque angustissime

margiuata, cellulis prominulis dorso aspera.

Aanm. Op Java.

Leucobryum achincum Dz. et Mb.; l.c. p, 319: Dioicum , late et dcnsc caes-

pitosum, e viridi glauceseens, adscendens, ramosissimum, ramis vagis

aduncis; folia fulcato-secunda, e basi oblonga inferne angustiore lanceola-

ta, acuta, frequenter radiculosa, apicem versus dorso dentato-verrucosa,

integerrima, ad medium Tisquc anguste marginata: folia perichaetii late

marginata dorso vix verrucosa: capsula in pedii-ello laevi elongato flexuo-

so inclinata, oblonga, arcuta, angusta, macrostoma, basi strumosa; oper-

culum conico-rostratum, rostro subulato.

Aanm. Op Java door de heeren Junghithx, Holle en Teijs-

MANN gevonden.

Entosthodon javanicna Dz. et Mb. 1. c. p. 321: Gregarius, humilis;

caule brevissimo, adscendeiite, nudiusculo; f>iia in gemmulam rosulatara

patulam congesta, inferiore minora obovato-oblonga apiculata costa rufes-

cente validiorc infra vel ad medium evanida, superiora majora spatbuiato-

oblonga longe acuminata costa rufescente sub aeumine desinente, omnia

integerrima, carinato concava, apico magis niinusve flexuosa, arcolutionc

cougeiicrum ; capsula in pcdiccUo siccitate valde tortili erecta, siccando

inclinata, clavato-pyriformis , basi longii-oUa plit-ato-sulcatil in pedicellum

decurrens, microstoma; operculum planum: jieristomium, florescentia et

genitalia masculu Entoslhodontis Benjü.

Aanm. Op den grond tnssclien andore kleine mossoorten.

l'ohjtriclaiin Teijsmanniawnn Dz. et IMb. 1. i'. p. .-23: Dt'oiaim, simplex v
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caulis gracilis , subflexnosus , a basi inde foliosus, apioe vnginis foliorum

discoloi-ibus albioans; folia stri(tta,e basi vaginantc erccto- patuia , siccan-

do cirrhato-tortilia , lanceobita , acuta , siipcriora planiascula, laxius laniel-

Josa, margine anguste membranaceo spiuuloso-serrata, costata, costa dor-

80 scabra cum apice desineiite; capsula in pcdicello laevi elato im-linata,

oblonga, pap.illosa, plicata; opeixulnni e b)asi convcxa subu!ato-a> unilna-

tum , rectum.

Aanm. Op Java.

Pohi'riclmm Junghuhnianum Dz. et Mb. 1. e. p. 224: Dioicwn, simplex;

caulis bumilis, strictus, a basi inde foliosus; folia stricta, erecto- vel rc-

curvo-patentia , sicca erecto-incurva, confcrta, e basi latiore amplexicauli

lauccolata, acuta, eoncava, ninrgine angustissime nicniliranaceo argiitc et

rcmotc sei'rata, costata, costa cum apice desinente dorso scabra, dense

lamellosa; capsula in ,pedicello elato laevi flexuoso- tortilli erccta vel in-

(dinata, subcylindfica, valdc papillosa, sexies plicata; opercuhini conico-

rostcllHt'im , breve.

Aanm. Op kleigroncl, aan wegen cu muren op het Pralioc-

gebergte.

PohjtTidium claraium Dz. et Rib. 1. e. p. 320: Dioicum, siraplicissinium
;

caulis alte nudiusculus, foliis apice congestis subclavatns, flexuoso-erectu)-;

folia spiraliter conferta, e basi erecta semivagiuante brevi patcntia, stricta,

siccando erecto-adpressa apice incurva et nL-^-ginilnis involuta, rigida.

lanceolata, acutiuscula, coucava, niarginata, margine incrassato angiisto

spintiloso-serrata, costa sub apice dcsincnte, dorso scabra, laxius lamel-

losa; capsula in pcdi<-eilo nigrescentc laevi erecta, '^vali-cylindrica, ma-

crostoaia, papillosa, piicis destitutn.

Aanm. Op den top van den Kawi op Java in September gevon-

den.

Pohjtriclitnn microphi/Unm Dz. et Mb. 1. c. p. 326: D/oi'atm shujilcx; caulis

basi nudiusculus, foliis sensim magnitudinc increscentibus vestitus , ercc-

tus; folia snperiora rosaceo-cougesta , erecto-patula, incurvata, siccando

incurvo-adpressa, e basi latiore laxe vaginantc hrcviter lanceolata, obtn-

sata, costata, costa dorso scabra subexenrrcute brevissimc inucroniilata ,

apice cuculliformi-concava, supra basin argutc sevrulata et densu lamello-

sa; capsula in pedicello laevi erccto tortili incliriata, oblonga, papillosa,

f)bsülete plicata, operciihuii planiu.sculum , apiculatuni ; calyptra ferruginea

viUosissima. — Vo'jonatuiii aloidcs Hmpe in sclied. lierb. Jungii.

Aanm. Op rotsen van den Merapi op Java.

Bartramia secunda Dz. et Mb. 1. c. p. 332: Dioicwn; caulis adsccndcns,

npice fasciculatim ramosus ; rami subfastigiati , curvuH , siccando uncinati

;

folia falcato-secunda, lanceolato-acuminata, costa longe excurrente 'denti-
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ciilata «ristata, concaviuscula, papilloso-scahra, mnrgine revoluto argute

serrulata; capsula in pcdicello geniculato elongato horizontalis, oblonga

,

basi ventri cosa, curvata, sedeeies sulcato-striata, macrostoma; operculum

nKUiiillatum.

Aanm. Op Java.

1^. Pei-icaktiana Dz. et Mb.; I. c. p. 333: Planta humilior, "brevius ra-

niosa; fulia laxius disposita, minus secunda , vix falcato-incurva, margine

paullo altins revoluta , laxius reticulata. Bartramia prahakiiana Dz. et Mb.
lil Zuil. Catal. herb. 1854.

Aanm. Op Java aan rotsen van den Prabakti.

SijrrhopodoH fastigiatus 'Dz. et I\Ih. ]. c. p. 334: Dioiats, gracilis adscen-

(lens, (liiiioiome ramosus; rami erecti , fastigiati, flexuosi, radiculos»; fo-

lia secunda, e basi longe vaginante j«atula, siccando tortilia, lineari-lan-

ceolata, eanaliculato-Roncava , argiite serrata, costata, costa, infra apicem

desinente dorso scabra.

Aanm. Op Java tusschen Leucobrijum aduncum gevonden.

SjrrJiopodon ci-isptis Dz. et Mb. 1. c. p. 335 : D/oï'cks, gracilis , adscendens,

subdirhotome ramosus ; rami erectiusculi , flexuoso-curvati, radiciilosi, in-

aequales vel subfastigiati , foliorum vaginis discoloribus apice albieantes;

folia laxe tristicha, e basi oblonga brcviter vaginante squarrulose pateii-

tia, siceaiiiio crispato-tortilia , lineari-subulata ; undulata, concava integer-

rima, costa excurrente praedita.

Aanm. Op Java in de zuidelijke bosschen van den Merapi aan

rotsen op 4000' hoogte, en op den Slamat tusschen 4— 6000'

Pottia julacaa Dz. et Mb. 1. f. p. 335: Mono'lca
,

pusilla , densc raespi-

tosa; caulis tcres, simplex vel basi rainosiusculiis , inferne siibapbyllus

dcKsissime radiculosus; fulia pentasticha, ere<'to-adpressa, basiiari partc

caulem vaginantia, versus caiilis apicem densius conferta, oblonga, costa

valida excurrente carinata et cuspidata, superne subopaca et pliciua mnr-

gine reflexo , basi pellucida integerrima; capsula in pedicello _flexuoso-

erecto crassiusculo erecta vel jiarum inclinata, ovalis vel ovali-cylindrica

pachyderma, gymnostoina ; operculum breve conicun:
,
parum curvulum

calyptra (junior) cyliudrica, baai integra.

Aanm. Op Java tusschen Enthostodon javanicum.

Ccmtodon javaniats Dz. et Mb. 1. c. p. 337: Dioicus; caulis crecius , infcnie

luxe superne deuse foliosus, simplex vel subdichotome ramosus, ramis siihfat.-

tigiatis; folia subscciindu , erccto-patuia, apicu flexuoso-incurva vel recur-

va, lanceolato-acuminata, co.sta valida ciim apice dcnticulato desinente,

carinato c-'nc.iva . mnrgine revolutn. dcuse arucliitu: c;ipsuia Fuberccfa,
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oblongo-cyliudrica, parum curvata, basi strumulosa brevicollia, versus ori-

ticium atigustatii , sicca obsolete plicata; operculura conicum, oblique in-

curvum.

Aanra. Op vochtige plaatsen van den top van den Sindoro en

op boomen nabij de watervallen van den Merbaboe.

ScMotheimia gonorihyncha Dz. et Mb.; 1. c. p. 338: Dioica; caulis prorc-

pcns, radiculis rabro-purpureis dense tomentosus , vage ramosus; rami

erecti, simplices , fructiferi ramulosi ; folia laete viridia, laxinscule imbri-

cata , erecta , siccando crispata et in spiram coiitorta , flexnosa, e busi

angnstiore lanceolato-acuminata , carinato-complicata, iiitegerriraa, papilla-

ta , longitudiiialiter plicata, margine reflexa; folia periohaetii duplo bre-

viora; capsula in pedicello geniculnto brevi tonili vix supra ramos cx-

serta , erecta, subpyriformi-oblonga; operculum e basi convexa subulato-

acuniinatum , acnraiue sulcatoquadricostato ; calyptra laevis, Icviter stria-

ta ;
peristoniium nullum.

Aaum. Bij Medini in de residentie Samarang en aan boom-

stammen op den Oenarang op 3—4000' hoogte.

Diphyscnim rupastre Dz. et Mb. 1. c. p. 340: ^ronoiann ; folia homomal-

la, siccando tortilla; folia caulina ligulato-lanccolata , carinato-conacva
,

costa excurrente cuspidulata, apice sinuato-denticulata; folia peric.baetii

cawlinis minora, ovato-lanceolata , inferiora apioe ^^liido eroso-dcnticulata,

oosta valida longissime excurrente arist<ata ; capsula laevis; calyptra gia-

bra, integra. ^

Aaum. Op vochtige rotsen aan den Parang op Java.

De derde aflevering wordt besloten, van bldz. '3U— 394,

door de Grassen, bewerkt in Tebr. 1854 door L. H. Büsk.

Dit is eene rijke familie, bevattciide in 63 geslachten 138 soorten,

M'aaronder volgende nieuwe:

Agrosiis { Tricliodium ) stricta Büse ; 1. e. p. 341: Paniculac lanccolatae

ramis laevinsonlis , spiculis majnscnlis, giuniis carina hispidiilis , ghimella

infera e dorso breviter aristata supera stibnulla , foliis glabris, radicalibii»

linearibus strictis, culmeis latioribus, supremo pauiculae propiuquo , bgu-

la producta.

^. remofa Biisc; 1. c. p. 342: Foliis nulicalibus subinvolutis ,, culmeo su-

pienio a pauicula pauUum cffiisa renioto.

Aaum. Op het centraal plateau van den Maudalawangi (Pan-

gcraiigoli) 9200' hoog.

Ylll. 14



— 532 —
Agrostis (Trt'chodium) wfinna Büse ; !. c. p. 342: Piin'culne ryrnmidftlis

rnmis ut et ghnnarnm curiiiis hispido-scabris, gliimella infera mutio»,

ïiipera snlmiilla, foliis rnd'calihus setnoeis stl•ic^i^^, ciilmeis lineaiibus sc»-

bris, ligula producta saeiiius incisa, radica fibrosa.

Aanm. Op moerassige grasplekken vau de hoogvlakte Diëng,

6200'.

Calamorjrotls anstralls Büse is Lasiagrostis australis Zoll. en

Mor. Verz. p. 101.

Arundo ZoUingeri Bii^c; 1. o. p. 343: Pniii'^iilae nin])lne Jongi^^simne om-

hitii lMr.c2i)]ntao rnc!ii mngna , nimis ca;)illiirilius longis p.nrco lireviterque

rnrniilosis , spiculis siih-o-floiis
,

gUiniis subiieqiinlibiis dimidiam spiculam

]ongis , gliiiiielhi supera iiiferae ^ acqunnte , nristis recurvatis.

Aaura. Op Java uit Zolijngeu's Herb. Ko. 337 & 380.

F'^i-agnu'tes disticha Büse; 1. c. p. 344: Paiiicnlii contvpctn, spiciilis sub-

5-floris, viigineis ans^uste liiicr.ribiis , gliimis angiiste laiiceolatis siibaeqiia-

Jibus, glumelhi supera lanceolataiiiferae |- r.cquante, foliis distichi» mar-

gine subintegio.

Aanm. Aan de oevers van de Loemoet op Sumatra.

Avena Jimqliulinil Bü<e; I. e. p. C45 : Pnniciilne cortr.ictae rftinis pnucis

rnmulisqiiQ 2— 4 elongati^, spicnlis 4— 5-flori.=, gliimis Innceoliitis hand mng-

nis , arista ghimeliao infcrao valdc longn, ovario püoso, culnio compiesso.

Aanm. Op het plateau van Diëng tusschen andere grassen.

Ataxia Ilorsjield'd EBr. is Ilierochloa cdorata Jngh. (nee

Pal.)

Fcstnca nnlijena Jungh.; 1. c. p. S4G : P.nnicdla argnsta, paucirnineR ,

cernun; rachi )>edicellisqiie Umgiui-culis hirsntis; spiculis 6iib-7-floris, glu-

ma infera breviore, glumella infera iniiceolata in aristam brevem denticu-

Intiim iittcnuiita, glumella supera Inr.ceolata apice bifida denticnlataj füiiis

rod'c'libus permultis aeque ac cuulinis convolutis , cnnaliculutis, glabvis;

ligula conspicua.

Aanm. Op den Lawoe & Merbaboe van Java.

Brachi/podium involuimn Bü-^o; 1. c. p. S47: Spioa nntante, .«pirulis sub-

8-florig, gliimis lanceolatis, infera breviore, ginmellis aequnlibus, infera

ovali cum nrista aequilorga, supera lanceolata truncata tenue ciliuta, foliis

invülutis, radicc repente.

Aanm. Op den top van den Tjerimai op Java.
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Bromus insignis Biise; I. c. p. 347: Pauicula siibeffusa, cerima; spiculis

mngnis sub-7-floris, glabris; glumis lanceolato-linearibus, iiifcra bicviore.

gluraella infarii orali, arista perlonga fere prope apicem egrediente; glu-

iiiella siipcra liaeari, conspicue brevioie, vix ciliata; foliis supra hirsutis,

jnfra seubris.

Aanm. Te gslijk met Avena Jungliuhnii ; zie boven.

Coelachie inflrma Biise; 1. c. p. 350: Paniculne angu^tae ramis siibsoü-

tariis remotis, spiculis virgiucis laiueolntis; gluinis dimidia spicula bie-

vioribus, florc pedieellato pubesccute, folüs lauceülatis parvis, culmo basi

decumbente dcbili. .
•

Aanm. In moerassige plaatsen van het plateau van Dieng.

Tripogon exijims Büse; I. c. p. 333: Spica viiginea ses-unda, florento

distiihii, spiculis 5—7-floiis, floribus tabescentibus siU]ievioribu3 uoniuiUis;

füliis liuearibus, canaliculatis
,

pilis raris obsitis; stamiiiibus ?

Aanm. In de drooge onvruchtbare en hoog gelegene streken

van den Lawoe.

IlimarÜüii vajinala Biise; I. c. p. 354: Spicis pluriinis infra folio va-

ginatis, glumis loiiga aciuiiiiiatU oiuuibus sublibeiis, cuhuo cuuj vagiiua

araplis compiesso, prostrato?

Aanm. Bij Tjibogo in het J3uiteuzorgsche , op Java.

Eremocidoa Uorneii Biise; 1. c. p. 357: Uni- vel bipedale. Rudix noa

rite fossa in speciminibus. Culnms am;eps, superne ranio iino silteiovo

piaeditii?. Geiiiculi pilosi. JFolia ghibra , lincaiia , vaginae internodiis bie-

viorea. Ligiila laiicöülata. Spica virgiiica spiculis iiiibricatis , floreiis sa-

cunda incurva; spiciilne in spica ad 40 usqiie. Gliiinae iiiferae in jiinioro

spinis rigidis insoquentes obteguiit, in adultis spinae strictiie sunt longi-

tudine fere ipsius glumae. Riulicüs aiticuli siipcrne dilatnti; basi brevissi-

mo barbati. Pedicelii steriles crassi , supia incarvi. Gluuiellae oaincs liya-

linac.

Aanm. In de uitgestrekte grasvlakten van Sumatra, Padang-

lawas genoemd, bij Pertibi door Hörxer gevonden.

SjLiz:ic/iijiium paradozum Büse; 1. c. p. 359: Spi.:is terininalibus latero-

)ibusc|ue pl'.irimis capillaribus folio viiginatis, floiis feili.is si'i>ii'aruiu ses-

biliuin gluiuella muiicn, s^jioulis padiccllaiis hebetaiis aii:tuto-aciimi .iii»

,

foiiii oblongo-liuearibus.

Aanm. Bij Padang op Sumatra.
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Arumlinella fuscala Nees mss. Biise; 1. c. p. 359: Glimiis llcl•bacei^, in-

fcra ovatïx hie\iore, gliimclhie inferae floris hcrmapinoditi aii.-lis lateralibus

brcvibii-', foliis latis vnginisqiie setosi^s. /J. aiignstior Necs mss.

Aanm. Bij Tjibogo en aan de hellingen van den Tjerimai.

Andropogon {??) asticlus Biise; 1. c. p. 360 : Ramis panioulac ovatao

subvcrticillatis, flexuotis; pedieellis valde bavbatis; s\icuiw plaiiis, Ianceo_

Intis, sessiiibas , baji paroe setosis ; gluniis omnitnis brcviter et ligide ci-

liaii-i ; avista glnmellae spioulixm ter qimterve superante; culmo tcrete cnm

foliis lineaiibns glabvis, nodis vix pilosis.

Aanm. ïe gelijk met Eremochloa Horneri, zie boven.

Anchopo(/oii amau7-ns Biise; 1. o. p. 360: S[iiiis siibsolitaiii'< , fclio snpre-

nio iliii semi-iaelusis; spi-ulis lalis, sestiiihns saepc Li^eiiaibds, ]ieili'',cllii-

tis iionnumqnam scssilibiis conforinibits
;
glamis fuscci-biiiis pilis r.iteniibus;

foliis vaginiique spnrse pilotis, culmo prostrato.

Aanm. In drooge weivelden bij Bedojo nabij den berg Se-

woe door den heer Jünghuhn. Ook door den heer Zoi.ijnger

op Java gevonden.

Tot Apluda (jenlculata Rxb. brengt de heer Büse 1. c. p. 362

Anthistiria cymbaria ZU. en Mor. Yerz. p. 99, en tot AntJiis-

tir'ia ciliata L. Anthistiria arguens ZU. en Mor. Verz., Anthis-

tiria arundinacea Hsskl. nee Exb. , Aristaria barbata Jungh.,

en met twijfel Anthistiria Junghuhniana Nees mss. Er is vol-

gende nieuwe diagnose bijgevoegd: 1. c. p. 363.

A. fascicuiis s[iiciilartim spnisis, magiii-;, deniqiic cenuiis partiaiilius ap-

proxiinatis; f.diis invdlucraulibtis aiistas Siiiüulanim neqnantibiis
,

papiilato-

siJtrisis; gluniis s[/ic'ilaniin Tevtieilatsirntii mascularumqne pedicellatarum

glubiis, meinbranai:eis ; culmo auci[iite , magniiudine admodam vario.

f^. (jlahresccns ; ciiiis raiis.

Aanm. Op plaatsen van de kust tot 3000' hoogte; /3 op

don berg Madinang.

Anthhli'ia suhglabra Hüsc; 1. c. p. 3G3; Fasciculis si'icularnm panis, par-

lialibiis vfcmotiiispulis patenlibns in snmmo culmo posiiis involnirris glabiis

nut raiis vcnticis ob.sitis, ^tumis spicularum vertiilatarnm glabiis, ovalis ,

c-.-.nssis; culmo comprissi , glabro.

Aanm. Met Eremochloa Ilorncri gevonden zi(! bladz. 533.
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Tot AiKÏroscepia gigantea Brgii. behoort volgens den heer Büse

Ileterolytron scabrum Jngh., Anthistiria inutica lisski.; hiervan

telt de heer Büse volgende variëteiten op :

^. oUgantha. Anthistiria gigantea Cavan.

|3' jjoli/antha Brongn.

«/• sundaica Büse; spiculis in spicis partialibus 9— 11, glumis spiciilaruin

mnscularum feie glabiis.

Aanm. Op Java gemeen, op drooge heuvels bij Tjibogo &c.

Tot SaccJiarum spontaneum L. wordt S. klaga Jngh. ge-

bragt.

Tot Imperata arundinacea Cyr. brengt de heer Büse de

Alangalang N, Wiïsen PL Jav. pictae tab. 196. Saccharum Koe-

nigii Rtz. Hsskl., Imperata Allang Jngh. "
"

Luca&i VriesiiUvisa; 1, c. p. 3G6: Spicis 3-5 tri- vel qtiadiispieaiosis , spiüiilis

valcle angiistis, raohecs ai-ticiilis iufra barbatis, pedicellis steiilibus nullis,

floii'jus diandris, foliis eordato-lanceolatis, vagiiiis interiiodiis miilto bre-

\ioiibiis, supreüia longa cuin lamiiia exigua, culmo erecto.

Aanm. Bij Tjib'^go op Java.

Lucaea typica: Büse; I. c. p. 3G7: Spicis multis siibdigitato-approxi^nntis, 3

—

12-spiciiIosis, raclieos ariiculis i)edicellisquo steiilibu.s tota longitudine bai-

batis, spiculis lanceolaiis, foliis anguste eordato-lanceolatis margiiie tuber-

ciilato-setosis , culnio basi decunibento (?).

Aanm. In de bosschen van den Merapi en Merbaboe op Ja-

va ,
4800'.

Het nieuwe geslaclit Asthenocliloa Büse; 1. c. 367 is geken-

schetst :

ASTENOCHLOA, Paniciila. Pedicelli apice dilatati spiciilas cingunt setis

congestis, ad quas pediceilus sterilis adstat perbrevis. Spiculae ovales, pla-

nae, uuiflorae; glumae subaequales, apice pilosae, basi setis longioribns,

införa apice emarginata, supra lanceolata. Glumcllae minimae; infera apice

bifida ex incisura longissirae et valide aristata , aristae parte inferiore tor-

tili, superiore plana serrata
;

glumella supera siibnulla. Stigma

Caryopsis ovalis, stylorum residuo bicornis.

A5</ieuoc/yon Genera Büso; 1. c. p. 368: Culmus pedulis, debilis, puree ramo-
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sus. R.Tflix rcpens? — Folia linearin, glabra, utrinqne et margine ficabrfl,

itifra hic iliir pilis obsita; iigula brevi».

Aanm. In holle wegen bij Pidjoengan (Djolcdjokarta) op Java.

Cymnothrix clegans Büse; 1. c. p. 368: Panicula contracta, spicacformi, deni-

qne cerniia, sii.ulis lanceolntis ,
pedicclIiUis

,
glnmis ai-nie ianceohiti.s, in-

fera spiculac
-J-

, supera spicubie ^ aeqiiante, pilis iiivülucalli scabris albo-

sericei"; foliis hinceolatis
,
g'ahris, n:argiiie le\irer aspcris; i'ulmo suicnto.

Scrciufii elcgans Hassk. in C.it, Hort. Bog. et in Tijdsch. v. Kat. Gesch.

X. png. IIG. (i;

Aanm, Op Java.

Panicum parvum Büso; 1. c. p. 373: Pnnicnlne ramis pancis, tenuibns ; spii-u-

lis luxe sed siibsei iatiin dispositis, inaeqnaliter pedieelhitis, elüpticis,

gl'\bns; gliima iiifeia lata nicinbrnnacea , supera et gluinella floris liebcta-

ti iiifjra fiirtilem aeqiiantibus, liujiis gliimella infcra apiciilata rngnliisa;

foliis linearibus, glabris, maigine scabris, vaginis inarglüe tantum pilosis;

culmo debili.

Aanm. Bij Weltevreden op Java.

PcriiiiimmyrimtJ/umlMx^e; 1. c. p. 374: Paniculne angnste ovalis elongatao

raclii raiuisque liirsulis, raiiiis itenini sed bruvius lainiilosis, raiinilis ca-

pillaribus , S]iii;iilis ovuideis, gliinia infera ovata spiiulae -^ siiperantc,

supera s[>iciilaiij aequimtc, floiis neutriiis glnniella infeia loiiga, supera

brevi, fluris feitilis gitimellis laevibiis nitidis, inferae figura ovnta ai-iita,

foliis laiiccolatis pagina superiore et vaginis parce pilusa, vaginis oro

hi.-pidiusi'iilis.

Annm. Op Java door den heer Zot.likger gevonden

(herb. 338).

Fanicum campi/logrammum Biise; 1. c p. 375: Panirulac ovato-pyramidntae

ramis rmnulisqiie valdc fleximsis p.lis .«parNis obsitis, spii'ulis ellipticit

coloiatis, giuma iiifcra spii'iilae ^ Siipcrniite , supera spiiulr.m ncqaante,

foliis lameuiatis plnuis Miiira pilosis subtus moUiicr pubest cntibiis, vagi-

uis aijiplis pilosellis, culmo ramoso hic illio piloso.

Aanm. Op onvruchtbare plaatsen bij Padang op Sumatra.

(1) Deze liccft STicmci, nis iiiyuw gcsLubt herkend, maar llacrochaeta

tncchariformis gencenid , omdat hij waar.-chijnlijk r.ict zeker was, of ho»

miJDC Saicvra kon zijn Cf Zoll. Veiz. (nieuwe) p. 60 ("10) enp. 68, 5ï.
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Panictim pilipeslSGes et W. Arn. niss. Büse, l.c. p. 376: Pauiculao parvao

rhomboidalis lamis paucis, alternis, remotis, crassis, hic illic praeseitim

basi piiis sparsis obsitis, spiculis breve pedicellatis , coloratis, aiiibitu se-

mi-rliombcis
,
gluma infera spiculae *, supei-a ^ spiciilae acquante, floris

neutrius gluniclla infera mügiia, fertilis glumellis nitidis laevissiinis, fuliis

utrinque subglabris, vaginis ore setosis; culiuo ramoso, basi prostruta ia«

dicaiite.

Aanm. In bosschen bij de Wijnkoopsbaai op Java.

Panicumjavanum Nees mss. Büse; 1. c. p. 376: Paniculae lanceolatae subcon-

tractae raiuis lüiigis, teiiuibiis, bC.ibris, spicniis niodice pediLellaiis , lan-

ceolatis, acutis, gluina infera late ovata acuta sjiicuiae vix -*- aequaiite,

supera ut et neutrius floris glumella infera spiculani acquante, Imjus glu-

niella supera subnuUa, floris fertilis glumcllis paruni inciuratis, foliis laa-

ceolatis e basi Cjrdala, glabreiiceutibus, supremo pauieulae basin cingea-

te, vaginis ore setusis.

Aanm. Bij Weltevreden en Buitenzorg op Java.

Panicum cordatum Büse; 1. c. p. 376: Piniculao eontvactae, defloratae vero di-

varicataa ramis non niultis, spiculis longe pediCellatis, ovalibus, giubris;

giuniis subnequalibus, fluris sterilis glumella infera niagna, supera nuUa;

floris fertilis glumellis nitidis, laevissiniis, foliis cordiitu-lauceolatis, laiis,

subglabris, luorgine scabris atque ciliatis, vagiuis paice setosis, eulmo

erecco , ramoso, geaiculis prominulis.

Aanm. Bij Pesawalian op Java.

Tot UrocJdoa glahra Brgn. rekent de heer Büse Pauicum

distachyon Zoll. & Morz. Verz. p. 103.

Isachne finnula Büse, 1. e. p. 379: Rarais ramuiisque paniculae contractao

crassiis, planiusculis, flexuosis; spiculis late ovuliuus, hirtis, gluniis ova-

tis, aciitis, flonbiis subaequiihbus
,

peJiCclli suj)crioris perbrevi , foliia

liinceol.itis, asperis, basi rigide setosis, margiue denticulatis, juaioribus

pilosis, vaginis ciliatis, C3turuin giubris.

Aanm. Op 4000' hoogte aan den Oenarang en op den

top van den Kawi.

Isachne. monlicola Wvu&; 1. c. p. 379: Panimilae patentis paucirameae mmis
crassis, planiusculis

,
glabroscentibus ; spiculis ovalibus; gluiuis oblungo-

ovatis, glabris, intervallo insertionuin conspicuoj floribus subaequnlibus,

pubescentibus, superiore conspicue pedicellalo; foliis ovato-lauieolatis,

dJstichi», ciliatis; v.iginis longe p'losis.
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Aatim. Op deu top van den Maudalawangi (Pangerangoli)

in de ccutraalvlaktc.

jDiijitcii-ia pes am's Büse; 1. u. p. 380: Eftmis paniculac suIjtriJigitatiji
,

iDtiL^is, divergeiitil)us ; spiculis ovato-lanceolatis, gluma infcra minuta dcl-

toidi-a, stipera spiciilain diniidiam long;a pilosn; gliimcllüc floris ncutiius

iiervis omnibus sub lente pilosellis; faliis laneeolatis, glabris , basi ut et

vagin:iriim ore pilis raris praelongis praeditis.

Aanm. Op Java.

Dijitaria digitata VAUa; 1. c. p. 33): Ramis pan'u'nlao subqninis, stfictin,

approxiniatis ; spicuii ovalihus ; gluina infcra nullar, supcra pili» lonfis

biniplicibiis birsiïta, iit et glnmclla hebctati membrauaceo-maiginata, spi-

fulam subaequanic; foliis vaginisquc glabris , culiuo stricto.

Aanm. Met de volgende bij Pesawalian op Java.

Digitaria ropalolrivlLa Büsc; 1. c. p. 381: Ramis paniculae snbseptcnis

approxiniatis; spiculis ovalibns, gluma infera subnulla, supera spiculae \

longa, aeque ac nciit.riiis gltimella pilia clavatis dense obsita, nervis glii-

mellae neiitrius acquidistaniibiis mavginalibus crassis, raclii pedioellisque

liic illic setigeris, foliis glabris, vaginis ore pavi:c pilosis, culino erecto.

Digitaria j)ertcnvis Bii-;e; 1. o. p. 381: Ramis paniculae subternis, alter-

nis, strictis; rachi tcnui; spifulis ovalibns, omnibus pedicellatis
;
gluma

iniera bvevi amplcrtcnte, supera et neutriiis glumella subaequalibus spi-

culam longis, nervis glaiiris, interstitiis pilis longiusculia obsitis, foliis

vagiuisque longe pilosis, vadice repcnte.

Aanm. Bij Padang op Sumatra.

B'igilaria pseudo-ischaemitm Bü-c; 1. c. p. 3S'2: Paniculae ramis sul>binis

(?) luiis, spiculis ovato-lanceolutis, gluma infera minima scariosa, supera

laiiceolata trinervia, floris neutrins glumella infera sejitemcostuta, amba-

bus floris fcrtilis glumellas laeves aeqiiantibus; foliis distichis , crassis, lato

lanceolatis
,
glabris, niargine scabriusculis ; ligula magna; vaginis glabris;

culnio prostrato, noiiis liarbatis.

Aanm. Aan de zandstranden van Sumatra.

Bi'ijiktria wvrliIuiJes Bümc, 1. c. n. 382: Paniculae ramis paucis, longc

rcmoti^, elongatis, tenuibus, nmuilis niultis, alternis, acque reniotis sed

brevit)us, spicacforinibiis , spiculas 5-G acquiiüter pedicclbitiis subdisticliHS

gcrcntibus; gluma infera spiculae \, supra J long^t, nmbabus pilosellis,

uti et iloris neutrius glumella solilaria, floris fortilis glumella infera cilia-

tis, riiluio basi iiroiumbcnte , radicnutc.
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ÜhlooiJiammis Büsc; 1. c. p. 386: Panicnlae parvac paucifameno fcrc om-

niuiii rainonua siint termini. Spiculae pedicellatac lanceolatae, subqiiinque-

florae, floribus 4 infcviovibns ad glumellam inferam redactis. Glumae ad-

huc distinguendae , paivae, acutae. Glumellae inferae superiora versus

sensim fiunt majores, omnes coriaeeae. Glumelhi supera tantum in floro

supreino, unice absoluto. Lodiculae 3 pcntagonales, marginibus condupli-

catis apice longe cüiatis. Stamina 6. Stylus subnullus, stigmata 3 germini

insideiit lagemiefurmi. Caryopsis

Chloothamnus cJdliantlats Büse; 1. c. p. 387: Gramen excelsum , pevelegans,

liabitu Chusqtiaeis non absimile , at sui generis, hexandrum, tristigmaticum.

Aanm. lu de bosschen vau Opper-Augkola op Sumatra tus-

schen 1—3000' hoogte.

Dinochloa Büse; 1. c. p. 387: Paniciila ingcns e ramis floriferis, longis,

iterum sed brevius ramulosis. Spiculae glomeratae, subsessiles, subtriflo-

rae, floribus binis inferiorit)us ad glumellam inferam redactis, supremo

unice absoluto, glumae inter bracteas plnres vix distinguendae. Glumellae

inferae superne sensim majores. Glumclla supera parva. Stamina 6 ; an-

tlierae ajiice integrae. Ovarium subtriquetrum. Stylus pcrbrevis. Stigmata

tria.

Aanm. Hiertoe rekent de heer Büse de Nastus tjangkorreh

Schlt. Bamhiisa standens BL

Tot Bamljusa verüclllaia BI. brengt de heer Büse als waar-

schijnlijk B. vulgaris Hsskl., eu als zeker B. arundinacea ZoU.

Bamhusa mgro-ciUata Büse, 1. c. p. 380: Spiculis anguste cylindricis,

saepe curvatis, glumelia infera in infcrioribus ovata acuta, in superioribus

perangusta, glumelia supenv itidem sensim elongatn, ambahus rigide nigro-

aut violaeeo-ciliatis, stylo simplici, foliis basi rotuudatis, pedicello brevi,

coriaceis, supra glabri»', subtus pubescentibiis, nervis mediot-ritcr toiispicuis,

margiiie asperriuiis, foliii novellis anguste l»nceülati,s, baei angustatis. Ut

videtur, Bambusa betung H.isskl. Tijdschr. van Nat. Gesch. IX pag. 126

IscJiurocIdoa Büse, 1. c. p. 389, Paniculue paupcres aut glomeruli. Spi-

culae depressae, muldflorac, floribus deniquc disticliis, supreuiii tnbescen-

tibus; articiili^i racheos longis, demum secedcnlibus, spiculis contrarie com-

pressie. Lodiculae 3. Staniina G. Stylus pcrbrevis. Siigmata 2 evoluta,

longiiiscula 1. altero hebetato. Ovaiium globoso-pyiifürnic. Caryopsii

Aanm. Hiertoe behoort IschirocMoa splnosa Büse, Bambusa

spinosa llxb.
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Itchurochloa florilunda Büse; 1. c. p. 390: Spiculij mngnij , subsolitarm ,•

ia ramulorum npice alternis; brncteis buïilaribus paiicis; glumella infera

elongata, supra involuta marginibus fere coutiguis; foliis parvis, lanceo-

latis, basi in petiolimi brevem latuin attenuatis, glabris, margine scabri-

Il^CJ)ill, subtus glaucis, nervo mediauo subinc^>nspicuo: culmo teieti. Bam-

busa floribmida Zoll. in sehed.

Aanm. Tot Scldzostachyum Blmnü Nees wordt Bambusa apus

Schlt., B. bituug Sclilt, Beeslia fax. llsskl. gebragt.

Ten slotte zijn nog 7 bamboe-soorten, die niet in bloei wa-

ren, naar liare takken en bladen beschreven, doch zonder nieu-

we namen.

Ik teeken liier nog aan, dat de rijke verzameling van den heer

ZoiJJXGER, door den naauwkeurigen grassen- keimer Steudet, on-

derzocht, geheel andere resultaten levert, als de onderzoekingen

van den heer Büse, zoo als de lezer spoedig zal ontwaren uit het

referaat over de eerste aflevering van het nieuwe // Verzeichniss"

door den heer Zolt.ixgeh over zijne plantenverzameling uitge-

geven en welk referaat ik spoedig zal doen volgen.

Wij besluiten deze regels met een gevoel van voldoening,

ziende, dat de beraoeijingen van den ijverigen natuurkundige

JiTNGHiiHN zoo rijke resultaten voor de Avetenschap hebben op-

geleverd en wij hopen, dat spoedig ook liet overige gedeelte

van dit herbarium moge bewerkt en de resultaten aan het pu-

bliek medegedeeld worden.

Nadat ik in het voorgaande een overzigt heb gegeven van

den rijken inhoud van de Planlae Jitnghuhnianae, zal liet hier wel

de doelmatige plaats zijn, nog eenige beschrijvingen te doen

volgen van planten, die ik bij het bewerken der bovenvermelde jolan-

tenfamilicn onder de mij toegezondene planten had gevonden,

zonder dat ze tot deze familiën behoorden. Deze beschrij-

vin'^'-en liad ik in de Flora of Botanische Zeltniuj van liegens-

hurg gepubliceerd en staat de eerste verhandeling daarvan in

den X" Jaargang (1851) p. 4S1 onder den titel;
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Over de plaatsing van hei geslacht Chloopsis BI. in het

plantenstelsel.

Onder de familie der Commelynaceae ontving ik 5 exemplaren

van Chloopsis caulescem BI., welke stellig door habitus van

bloem en vrucht eeuige overeenkomst met die familie vertoont. Bij

nadere onderzoeking der vrachten echter vond ik eene in de

basis van een hooruaclitig eiwit ingesloten kiem, en aange-

zien het vruchtb32,'insel niet met den kelk was verfoeid

kon die plant niet tot de Artorhizae en Bnsatae en even-

min tot de Biiantiohlasiae behooren. De Ileluhiae zijn door

' gemis van het eiwit onderscheiden , zoodat deze plant slechts tot de

Coronariae was te brengen. Bij nader onderzoek van den bloe-

sem vond ik eene zonderlinge vorming van het vruclitbeginsel.

Hoewel blijkbaar de bloem nog niet had uitgebloeid — want

de meeldradeu met de zaa Ibuisjes bedekten hetzelve in vol-

komen goeden staat — vond ik toch het vruchtbeginsel niet

overeenkomstig met de beschrijving van Schultes (Syst. Yc^.

YII. p. 1691) iigermen paroum subrotiindo- irigom(m\ maar

wel met betrekking tot de bloem groot en wel duidelijk

6-lobbig, de verschillende lobben met meer dan de helft

van een staande en met de benedenste helft slechts digt bij

elkander geplaatst, zonder met elkander ergroeid te zijn.

Over deze 6 lobben van het vruchtbeginsel zijn de middelko-

lommeu van hetzelve,— die zich van de enkele lobben hebben

gescheiden en aaii welke nog de 3 tusschenschotten van het

vroeger gesloten vrucht beginsel als 3 vliezige vleugels zich be-

vinden,— in eeneu scherm uitgebreid, welke vroeger de deelen

van het vruclitbeginsel zamengeliouden hadden. Boven de-

zen scherm stond nog de betrekkelijk groote stijl met het

kleine stigma. Elke lob of deel van het vruchtbeginsel was

naar buiten bol, naar binnen weinig bol, vleeschaciitig ("-e-

dioogd, lederachtig) en omsloot een vak, hetwelk in het boven-

ste dik gezwollen gedeelte één eitje bevatte; zoodat het vrucht-

beginsel dus niet meer is: >/ trisulcu??i , S-loculare, loctiUs 2-
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ovidatis'' BI. Euum. I. p. 14 Sclilt. 1. c. p. XXXIV of Z-locu-

lare, ovulis in locuUs 2 collaterallhus'' Endl. Gen. pint. No.

1153. Kutli. Eu. IV. p. 611, maar bepaaldelijk: f/ Q-lohum aut

G-paréUuvij Q-loculare , locido ([uoqxie gemmnlam iinicam fovente.

Deze enkele afdeelingen {^inericarj)ia) van het vruclitbeginsel

ont^nkkelden zich uu — voor zoo verre zij niet mislukken

,

hetgeen altoos met meerdere geschiedt — tot een' eenigzins

platgedrukten kogel van de grootte van een' erwt en zijn elk

van een bijzonder steeltje voorzien, welk laatste gelijk aan de

spaken van een wiel uit het middelpunt der bloem voortkomen.

Zij zijn tamelijk sterk en houtachtig en laten daar, waar de

vruchtjes op ze zijn ingevoegd, deze ligt afvallen. Deze kegel-

vormige vruchtjes zijn geheel opgevuld met het zaad en dit met

een hoornachtig eiwit, in welks basis de kiem zit, zoodat het

kleine vlakke geelachtig toegepunte worteltje naar die plaats

is gekeerd, waar de vruchten zijn vastgehecht. Hoe zal men

nu eene zoodanige vruchtvorming naar de gebruikelijke ter-

minologie noemen? Is zij eene Bacca (capsuha carnosa Schlt.

Jindl. Kidh.) alta 6- loba abortu 2—3-loba, lobis subglobo-

sis indehiscentibiis carnosis, 1-spermis BI. 1. e. ? Volgens

mijn gevoelen ligt dit volstrekt niet in den zin van eene

hacca, maar even zoo weinig van eene cajjsjtla : maar er is veel

aan dit begrip gelegen, want onder de Coronarlae, waar onze

plant slechts onder ^e Melanihaceae ^ Liliaceae oi Smilaceae eewe

plaats kan vinden , hebben de Melanthaceae eene capsula 3- parti-

bilis;— de Llliaceae eene capsula 3- locularis, loculicida, rarissi-

me septicida, nunc baccata,— de Smilaceae eene bacca 3- (2— 4-)

locularis, loculis 1- oligospermis , nunc abortu 1- locularis.

Houden w-ij ons aan de uitdrukki)ig capsula slechts om aan

te tooiien, dat het vruclitbeginsel, nadat het vrucht is geworden,

zicli deelt, zoo kan hier slechts van de eerste twee fanviliën

sprake zijn en bij de Llliaceae slechts van de AntJiericeae onder

de Aspliodeleae. liet schijnt mij echter toe, dat Chloopsis be-

nevens Tricorpie IM5r. door hare in de oorspronkelijke vrucht-

bladen gedeelde vrucht hier eene zeer ongepaste plaats inneemt,

terwijl zij neven lYolina llcli. en Xerop/n/llmi/ Kch. niet
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slechts door de vruclitvorming, maar ook door den habitus eene veel

natuurlijker plaats inneemt. Het schijnt mij daarom noodig,

CIdoopsis en Triocoryns tot de "_3Iela?ithaceae (cf. Kth. IV. 136)

over te .brengen en het eerstgenoemde onderscheidt zich van

de 3 andere reeds genoemde geslachten onder anderen door

volgende aan de vrucht ontleende kenteekenen:

NoLiNA Ech. (Endl. Gen. 1064 Knth. L c. 656): Capsulatri-

partibili, loculis raonospermis; Xeropliyllum Ech. (Endl. 1. c.

1065): capsu.ïa apïce loculicide trivalvi, seminibus in loculis

collateralibus oblongis subcompressis ; Tricoryne E,Br. (Endl.

1. c. 1153, Kth. 1. c. p. 612): carjnd'ds 3 raonospermis.

—

De beschrijving van Schultes Sj'st. YII p. 1691 is genomen

naar een exemplaar welks bloesem zich pas begon te ontwik-

kelen en eindigt juist daar, waar eerst de vorming en ge-

daante van het vruchtbeginsel en zijne merkwaardige ontwik-

keling tot vrucht voor de plaatsing van het geslacht van be-

lang begint te worden; en aangezien sedert de uitgave dier beschrij-

ving, welke naar een door den heer Bliime medegedeeld exem-

plaar was genomen, 20 jaren zijn verloopen, zonder dat de heer

Blume iets naders daaromtrent heeft medegedeeld, schijnt het dat

er in s'E.ijks Herbarium geene zoo volledige exemplaren aanwe-

zig zijn als in het Junghuhnsche. Ik leg daarom de genoem-

de beschrijving tot basis en voeg er hier nog bij, hetgeen daar-

aan ontbreekt, of hetgeen bij de mij beschikbare exemplaren

van die beschrijving afwijkt.

Chloopsis caulescens BI. PIssul. I. c. p. 484 : Citulis simplex erectus brevi.i

,

apicc foliorum vaginis confertis aicte «iuctus, infeiiore parte tantum ab iis

rlenudatus, pennae anseviuae (in siccis) crassitie, suhlignosns, e vagiiiariiin

lapsu deiise cicatiicatus; radices e cauiis parte tam nu da, qnam vaginis

tccta propellentes , extus sublignosae, intiis medullosae; caet. vid. deecrpt.

Schlt. 1. c. Folia (haud radicalia Schlt.) omiiia ia cauiis apice bifaiiam densa

fnsciculata, Q-iiervia, 12 — 15 poll. longa, 0,20 = 0,30 poll. lata, margino

iiitegenima (nee serrulato-f^cibiida Schlt.) exantliematibiis ac Jungerman-

niis obtecta. Pednnculus terminnlis, deia fnictiger gemma ad apicem cau-

iis nxillaii evoluta laterali.-;, bas-i erectns , infra medium patens subflexuo-

fus, 5 — O poll. longlis, ad medium saepc , nee semper, foliolo bracteali

lineari polli eni longo, vi.^c latitudine pedunculi, pracditus apice racemosus;
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liaearcs (nee lanoeolatae Schlt.), e ba.-i latioro apicem versus attcuuatao

acumiaatae; c»lyiii Ia>iniie subaequale-!, iiervo medio valilo cuia collate-

ralibus \iii\U tenuibus peicursnc 0.15 poll. longae , 0,06 poll. latae (nee Ij.

Uil. lat); stiUïiimv couniventi i, stylum arcte cinseniiA; filamenta germi-

ne brevimi tijne adpressa (ia i-iccis tantum ?J, hnjiisqne convexitatera sun

conoaviiate tegeiui.i, buni Jaiiora; aniherae 0,7 — 0,8 poll. longae, basi

suliCorilato-exci»ae: germen (St^'hultesii vaMe juvenÜe): ,,p:u-vnm subrotiin-

dotiigonnm, gLibrnm" dcia pro floii^ laiione sat magnum 6-lobum, stsi-

luiiii )tis et calyoe per.-i'teniibin tectum et stylo <-oroniitum; lolii aj i e dis-

co membrnnai'eo ex. axi geniiiiii-! cjntruli pcltatiin orto ttci, !-i;!giili pii-

rao li mamomci diia badü (iu siccis\ cainosi, basi atteniMii, aj.ica crassiori

Babiiyiiformts, sjd faiij iiierna sib'^jnc ivn , cxtcina convexa, locuhim so-

li:aiiiim undijue clmisim camiiientcs (aiit repiMCSintiinics) ; gemmiila in

ai'i -e locnii cnjiisqne si'itaiii recta ))yiif(>rnus; axis germinis aloc-ulis deia

li.era, tiidata e nuii.iieniis dissj]:i;ncntoriim ^'eiii,i;.is juveidüs , 0,06 poll.

lonr'a, siura disc:im menibranacctim Inferuni ia s^ylllIn coniiuuata; styluS

O 12 poll. longlis, rectiis, aj-i'e Sülicarvatiis, nee i:ici'iiss;itus ; stigma iiiinu-

tum, obsolete trili»l<iini (nee irijiisj-iJatum Sehlr.) siibtruncatiini. Fructus

iii partcs s.ias c upic s silutus, quarum 1 ant '2 — 4 Sunt ii;e evolutae,

siii<»ulae pedicjllo pateiüissiino crüsso subü^ncso e floiis fiiudamento radia-

ii:n disb( si:o s ifFiiltae j isiforme.--, veriice deprtssi-sculue, diametro 0,25 p( 1!
;

pcii-eaij iun fiisco-iincreinn ragcsum (siuicate?) tenue ad vcnicsm nsqu

semen obtc"'ei:s; latere uno alterove l.iae inde defi<ieiis et semii.is tistame

hoc loeo uti in vertics deniidans. Semen periearpinm totuni implers e-

jtisJemque figura, albuniincsuin ; tcsta glabra mcmlnanacea tenuissima

8iii<'uinca apiee umbiliro orbiulari sat magno liaereo-riibenti di.inictro

O 18 poll. notata, a tcsta in forma annuli cincto; albumen corneum , sa-

men totiim iniidcr.s; embryuni biS d^ tercs snheurvutum , radii instar seu)i-

iiis centrum apice attenuato attingens; radicula hrev's subconica.

Habitat Javae sylvns montosas intcr 4— 6000' abitudinem , rcgionos

nubium uti e Jungeimanniis ,
quae fo'.ii Line inde obtegunt, concluden-

dum eat, nam loeum natalem Jungb. baud adnotaverat.

De tweede verhandeling is opgenomen in de Flora of Regensb.

bot. Zeitung 1851 p. 5G1: t. w.

Over Vülijfjonum microcephalum BC.

Deze soort is door haren eigenaardige Wadvorm alsook door

den "-eheelen liabitus ligt te onderscheideu en behoort tot de

onderafdeeling van Meisneu: CephalojMoii x. Bld^mocepJialou

en vindt men in Blume 's Bijdragen. (529—536) gceue, die

hierbij kou worden aangehaald. Vergelijken wij de volgends
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beschrijving met die van Meisneu (Polygonump. 84 tb. 7. fg. 2.)

en voornamelijk met de afbeelding, dan is het niet te betwijfelen

dat de Junghuhn'sche plant volkomen met de door Waltjch uit

Nepal gezondene overeenkomt, niettegenstaande de verschillen,

die daarbij voorkomen en die bij den eersten oogopslag van be-

lang schijnen te zijn. Zoo onderscheidt zich onze plant door meer

uitgebreide vertakking, niet gespletene ochreae, veel kleinere ja

zelfs |- maal kleinere bladen, kleinere bloemknoj^es , eenen 5- (niet

4-) deeligen kelkzoom, 3- (niet 2-) gespletene stijl, lichtbrui-

ne 3- kantige (niet zwarte lensvormige) vruchten. Desniet-

te2;enstaande schijnen deze verschillen niet belan2;riik e-enoe"-,

om daarop eene nieuwe soort te gronden. Daarmede stemt

ook overeen de meening van Treviranus te IBonn die, volgens eene

vriendelijke schriftelijke mededeeling, P. nepalense slechts voor een'

grooteren vorm van Polyg. mlcrophjllum Don (Prdr. Tl. Nep. p. 72)

houdt, niettegenstaande de onvolledige beschrijving, die daar

wordt gegeven. Er bevinden zich daar (cf. Msn. 1. c. p. 82.)

wel nog eenige nieuwe verschill en , doch er verdwijnen ook eeni-

ge andere. De 8 meeldraden dezer soort als ook de franje dra-

gende dekbladen spreken daartegen, welke franjes bij de Jungliuhn-

sche plant geheel ontbreken. Ook zijn de bladen eivormig lancet-

vormig en gefranjed en wel nog als (2— ) 3 duim lang beschreven,

al hetgeen bij onze plant niet is te vinden; doch hier is de

kelk 5-deelig, de sUjl 3-spletig, de ochrea gesloten en niet

gespleten , de steng takkig en het vruchtbegiusel 3- kantig. Onze

plant vormt daarom als -net ware den overgang van Pol. nepa-

lense Msn. tot P. microcepIialu77i Don. Ik heb hier nog bij te

voegen, dat Treviiianus mij geschreven heeft, in het bezit te

zijn van dezelfde plant uit de Metzsche plantenverzameling (door

HoHENACKEU Verdeeld), waar zij onderde N°. 610 zich bevindt

onder de naam P. Metzianxim. Miq. nov. spec. uit Mascara in

Britsch Indië. Er blijft dus niets anders over, als Poli/gonum

nepalense Msn. & Metzlammi Miq. weder tot de oorspronkelijk

Don'sche soort P. microcepJialum terug te bren^-en en het is

de vraag nog of de eerste als var. majus en de laatste benevens

onze plant als var, mhius is op te geven?
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Descr. Ilevbae dcnsa cacspitosae pvocumhentes, 2 — 2| pcd. longae,

bflsi ad iiodos radiculas filirosas emittcntes; catilis a basi dioliotomin, gla-

bcr, snmmo apice tantum in vamulorum apitibns, raiiiis in laniis senioribtis

pilis singnlis ajace glandulam nibrani gerentibus paiicis pracditus; rami

sat longi giaiiles adscendentes; internodia I^ poll. longa; oc.hreac mem-
branaceae rufae glabrae, 3 lin. tirciter longae, oblique trnncatae, ncc

ore «iliatae, nee fissae; folia pro ratione ramornm perparva imoqne pan-

en, laneeolata acnminata vix dimidium poliicem longa et longitudinis di-

midiam partem lata, subtns glaucescentia glabra , in nervo medio dorso

nunc pilis singnlis pfttentibns obsita, margine integerrima; inferiore basi

in petiolura brcvem 2 — 3 lin. longura attenuata, superiora sensim sessilia

& sagittato-amplexicanlia, laeiiiiis binis basalibns divergentil)us brevibos

acntis ant subacaininatis; flores in ramis axillaribus in capitula spbaevica

geminata, diametro 1 — 3 - lineaii collecti, qnornm alternm terminale ses-

.••ile, alterum pedunculo suffultum poliicem aut ultra longo
,

pilis patenti-

bas apice glanduloso-i.-apitati<
,
praecipne apicem versus obtecto; capitula

habitum illorum Paronyohiearum aut Amarantacearnm qiiarundam simu-

lantia; bracteae paleaceac scariosae lucidae externne majores ovatae pla-

jiae totum capitulum sustinentes , interiores & tenuiores flores tantum sin-

gulos siisiinentes , eisque majores, tenerrimae ovato-oblongae acutae , ner-

vo mcdiano viiidi percursae, caeterum flavescentes, carinato-concavae

,

sensim versus centrum inflorescentiae acutiores, summae steriies, floris

rudimentum tantum sustinentes, omnes per.-istentes et dein fructus susti-

nentes; bracteolae ad ba^im flnvis cujusque binae eollatcrnlep, angustiores

lineaii-oblongae aut lincares acuniinatae, tenerrimae nitidae , omnes & brac-

teae glabrae nee ciliatae; csdyx iu antlicsi cam[)annl:itiis, dein fractifer

biisi inflatus, nibro-fusous, ad faucem constiictns. fiuctiim arete includen^,

limbo marcescenii coronatup; limbus (in siceo) lilaciniis ö-fïdus; staniina 6,

filamenta filiformia , fnuci inserta ; antherae geneiis; stylns filiformis, supi-a

medium trifidns, la' iniis filiformibus divaricaiis, Hjiice stigmate cajjitato

peltato coronatis; fructus flavescenti-brunneus ; triquetro-subglobosus, co-

tvledones accnnibcntes.

De (Icrdc verlian deling bevindt zicli in lietzelfde Tijdschrift

van 1852. p. 113. en begint met

1. Over Nae.galla Morltzl en ecne oiiemoa soort van dit

geslacJit: Nacgella tomeniosa JIssJcl.

In liet // Ycrzcicliniss'''' der planten , Avclke de liccr ZoTd.iNGEK

Java nnar l]nroj)a liad gezonden, heeft Mortt/j p. 30 een

nienw geslacht der lUiannieën o])gesteld , hclwclk ENDtJCiiKU

iu zijn hiatste 8ujipleinent o]) de Glcncra plnnlarnm p. 85
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onder de genera dubia dezer familie heeft opgenomen. Hoewel

aan de door den heer Junghuhn verzamelde exemplaren de vruch-

ten ontbreken en deze ook niet door Moiützi zijn beschre-

ven
,

geloof ik toch niet te mogen twijfelen aan de identiteit

des geslachts, niettegenstaande Mokitzi aan zijne plant fiores dioici

aut polygami geeft, welke ik steeds hermaphroditisch vond, en het

vruchtbeginsel zeer klein en zeer diep onder den schijfvormigen

ring verborgen is, zoodat MoiiiTZi het mogelijk heeft over het

hoofd gezien. Of het echter doebnatig was , bij zoo onvolkomen

bekende herkenuingsteekenen , als die welke Mokiïzi ten dienste

stonden, een nieuw geslacht op te stellen, zoude zeer te

betwijfelen zijn; want de aanwezigheid der onvruchtbare, zeer

ligt afvallende, ja zelfs meestal ontbrekende meeldraden, schijnt

toch een zeer onzeker kenteeken tot vaststelling- van een nieuw

plantengeslacht te geven. Aangezien echter eene revisie van

alle E,hamneae te verwachten is, zal ik het voorloopig bestaande

niet trachten te verbreken, maar beproeven door eeuige naauw-

keurige mededeelingei> eenigermate bouwstoffen neder te leggen,

welke tot meer naauwkeurige kennis van die plant zullen kunnen

bijdragen.

Ceanoihus L. (Eudl. Gen. No. 5726) & Coluhrma Ech. (Endl.

Gen. JSTo. 5728) zijn van NaegeJla door afwezigheid der onvrucht-

bare meeldraden onderscheiden , behalve dat eerstgenoemd ge-

slacht door eene bijkans Iialfkogelvormige buis van den kelk eu

door bloembladen, die lanr' gesteeld zijn-, laatst^^wo^xa^ dooreen

halfkogelvormige buis van den kelk en gestoelde bloembladen is

onderscheiden, terwijl NaegeUa eene dolvormige kelkbuis bezit

en vastzittende of ongesteelde bloembladen. Onder de Euplwr-

hiaceae heeft Mouitzi een nieuw geslacht Galearia opgesteld,

(Verz. p. 19. Endl. Gen. Sppl. Y. p. 91. No. 58SS/5) hctv/elk

van NaegeUa slechts door dieper ingesuedenen kelk en de

aanwezigheid der meelbuisjes op de bij deze onvruchtbare meel-

draden schijnt te kunnen worden onderscheiden.

Wat aangaat de door mij verder beneden besclircvcne nieuwe

soort, deze van die van den heer Zoj-lixgeu op volgende

wijze te onderscheiden

:

Vin. 42



~ 548 —
Naegclia dubia Moritzi Vcrz. p. 20. Hsskl. 1. <*. p. > 14: Foliis OTatis, bas

subcordatis, serratis, glahris; floribus spicutis; petalis ex siceo auraiitiini^.

Frutex in fiuticetis prope Tjikoja, proviuciae Bataviae, dependeos Zoll.

(au scandeiis? Hsskl.)

Naerjella tomentosa Ilsskl. 1. c. p. 114: Frutex s«andens tonientosus cir-

rhosus, liirhis horizontaliter circinatis , foliis ovati-i aut ovato-oblon^iis ba.«i

votundatis, aut suuimis acutiusculis, 3-, sub-.5-nerviis, crenato-dentati'S, su-

pra parura, subtiis dense tomentOi-ii; floiibus glomerulatin 4— 6-iiis, glu-

merulis in spicas interi'uptas congeslis, nunc paniculatas.— In Javac cen-

tralis niouiii Ungarang dei'.Iiviiatihus sylvestiibus prope Mediui cl. Juiig-

huhnius repeiit (vid. sicc. in herb. acad. Lugd. Bat.)

Aanm. Of beide soorten of slechts de laatste tot de slinger-

planten behooren, laat zicli uit de korte bewoording van Moritzi

& ZoLLiNGEE niet herkennen , doch de uitdrukking //frutex in

fructicetis dependens" schijnt daarvoor te spreken.— Gouania

apiera DC. Pdr. II. 39. 14. schijnt volgens de gegevene

diagnose aan onze nieuwe soort zeer verwant te zijn.

Naegelia tomentosa Hasskl. 1. c. p. 114: Frutex scandens tomentcsus.

rami teretes tomento rufo denso obtecti; iiiternodia poUicem longa; folia

alterna, stipulis ad bat.iii petioli minuti-!, cadmi';, peiiulo toto fusco-tomen-

toso seniitercti, pi)llicem dimidiinn ad iinain quartam ejas pnrtcm lorigo,

Bubflexuoso, ovata, supeiiora ovato-obloriga acuta, bai-i rotundata , summa

acutiuscula 3-, sub- B-nervia, supra viridia (iii slccis atro-viridia), snbtus

glaucescentia, utrinque et in primis subtus dense tomentosa, nervo me-

dio utrinque et collateralibus subtus pulehre rufo-tomentosis, 2—2{. poll.

longa, 1^— Ij- poll. lata, summa 1— 1^ poll. longa, |.poll. lata, niargino

obtuse dentata; cirrlii breves 1— li- poll. longi , horizontaliter circinati

,

patcntes, nunc sublignosi ex axilla inter petiolum et inflorescentiae rha-

chim progredientes; nunc rhacliis infloresicutiae ipsa supra basin folium

unum alterumve gerens cum cirrlio in ejusdum axilla, nunc folio deficiën-

te infloresccniia basi ramosa, cirrliosa, nuuü cirrbo iu ranmm florifèrum

mutato; flores in rhachi cominuni axillari 4—6, dense glomeruliati; glomeruli

braetcis alabastra glomerulorum, subglobosoruni, densissime congestorum

,

canoto-mcntosorum duplo superantibus, rufo-fiiscis, c basi lata acuminatis cum

binis collateralibus minutissimis linearibus, omnibus caducissimis suifulti,

in rliacbi spicatiin sed interrupte congesii, ad apicem rami e foliorura

defectu infloresccniia paniculata; pedicelli subnulli; flores succedanei; ca-

lyx extus tomento cano tectus ; tubusparviis turbinatus, cum germine con-

natus; limbus cupuliformii 5-fiduï; laiiniae patcntes ovatae , acutae pla-

nae , subconcavac, iutus glabrae coloratae, aestivatione valvatac; petala

5, laciiiiis calyiiiiis alterna cisque breviora, aimulo glaudulüso, gcrmeu
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obtcgonti, (liscoidco iaserta, sessilia, lutea, ovato-ol)Ionga, galeato-ciicalla-

t)\ , dein tiibulum oblougo-conicum subcurvatura , filamentum suum inclu-

dentem fiugentia; stamiua 10, annulo discoidco inserta, quorum 5 fertilia,

pctalis opposita, iutra eorura cavitatcra recondita, 5 sterilia, e basi lata

acuminata, apiculata , ananthera, cadnca, plernmqne deficientia; fertilium

filamenta filiformia tenuia petalis aequilonga; anthevae versatiles, renifor-

mi-subrotundae , basi profande bilobae , biloculatae, literaliter rimi» dehis-

centes, rimis conflnentibus; germen calyci adnatum, 3-locaIatum, gemmula

in loculis solitaria (?) , disco glanduloso, calycis fandum vestiente obtectum;

Stylus luteus teres ad medium trifidus, laciuiis semscylindricis stigmatosia di-,

varicrttis; fi-actus desidcrantur,

C^ 2. Monoclioria JunglmJmiana Hsskl. , eene nieuwe soort der

Pooitederiae.

Een van de sierlijkste plantjes onder de Plantae Junghulmianae

is zonder twijfel deze vreemde soort, die eenigzins verwant is aan

de M. pla7itaginea Kntli (En. IV. 135.5), misschien echter

nog meer aan M. lanceolata Wijll. iu Hrb. Berol. Zij laat

zich op volgende wijze kenschetsen:

Diagn. 1. c. p. 116. Erecta pusilla, foliis lanceolatis, basi nnnc subcor-

datis, racemis pedunculatis 1— o-floris, petiolo folis floralibus longiorl.

Desoriptio: Ilerbae pusillae totae glabrae ereutae 4— 10 cntm. lon-

gae; bulbns ovatus minimus, 3 mlim. longus, diametro transversali 2

millra., solidus, extus foliorum inferioram vagiais involutus ; folia 4— 6;

vaginae laxae (in sicco) breves, membranaccae, inferiorcs sese plusmi-

nus vaginantes aut involveiites; foliorum floraliuni ternorum sibi subop-

positorum spiitham oblongo-ellipticam 13 mllm. longam, 3 mllm. latam

formantes; liDgulae^,>' er vagina.s et petiolum sat magnae ovatae , caulem

arctc inidudentes apice tnincato-obtasae, foliorum floraliam subnullae
; pe-

tioli erecto-patentcs , lamiiia longores 10—25 mllm. longi, 1 mllm. lati;

lamina oblongo-, s. ovato-lanceolata acuminata, basi subcorjata 17 mlim.

longa, 4 mlim. lata, in foliis floralibus binis summis cum eorum pctiolis ad

apicem rudimentarium reductn
;
pedunculus e vagiuis spathaeformibus sum-

mis progressus 1' aut umbellatim 2—3-floras exsertus , erectus, 10— 14

mllm. longus; pedicelli 4—8 rallm. longi erecti; flores erccti campann-

lati; alabastrum ovato-oblongum, obtusum , 5 mllm. longam, 2 mllm.

latum; calyx ssxpartitus, ima basi germini adnatus; laciniae 3 externae

oblongo-lani^eolatae, 5-nerviae, interiores 3 ovatae, 3-nerviae, omnes ob-

tusae; filamenta 6 erecta, calyce paulo breviora, quorum 6-tnm alienum

niajus anthera majori coeralescenti efFoeta, filamento ultra medium appen-
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di'^ulo pracdito; filnmcnta '> reliqufi filiformia luciniis calycinis breviora.

siique siipra busiii insevtii , flexiiosn, glabr»; nntlievae lincari-olilongne, Iti-

t.eae, erectae, basi inscrtac ibiqiie eniargiiiatae, poro terminali diuilii-i de-

his<'entes; germen sriniupcrum , seniiliberiim, iiifima parte calj-oi conna-

tum (ivato-globosam . diiimctio -2 inlim., 3-loc;ilare; frcmmulae in pla<-en-

tis horizoiitaies, }l(iiimae, ovato-ol Lmgae ; styliis filiforniis, 1'ngus, sat

crassus, erectus, germine diipliie lungior; stigma incrassatiim, «lavatum
,

papillosuni. Fructiis ? ? ?

Zij groeit op lage grasvelden van liet strand bij Samas aan

de monding van den rivier Opak op Sumatra.

o. Over Sanseviera fiexuosa BI. En. I. p. 11. ScJiU. Syst.

VII. 360 en hare vrucJden ^^ zaden.

Alvorens tot de zaak zelve over te gaan, moet ik aanteekenen, dat

ik in mijne Plant. Jav. rar. p. 113 abusievelijk onder dezen naam

de S.fruticosa BI. heb beschreven, welke misvattiiig is ontstaan uit

de onnaamrkcurigheid der Blume'sche diagnose, waar de bladen

niet met de oorspronkelijke plant overeenstemmen, zoodat beide

soorten hoofdzakelijk naar de bloeistand zijn te onderscheiden.

S. fndicosa heeft folia elongato-livearia; deze bladen zijn volgens

Eumph. 17— 20 duim lang en volgens de beschrijving van Schut,-

ïES (1. c. 1679) slechts 6— 8 duim lang bij eene breedte van 4— 5.

lijnen. Bij S.fexnosa noemt de diagnose de bladen lincari-lanceo-

lata, deze zijn echter in de beschrijving van Schui.tes naar Blu-

me'schen exemplaren van 1— 3 voet lang en 1—1| duim breed

Dit exemplaar v>'as echter zonder bloem of vrucht, schijnt

dus een onvruchtbare zeer weelderig groeijende tak geweest te

zijn, waar de bladen naar evenredigheid grooter en langer zijn

geworden.

Ons exemplaar van het Junghuhn'sche herbarium heeft

slechts vruchten, verschilt echter in de afmetingen der bladen

aanmerkelijk van hetgeen Schui.tes heeft beschreven, zijnde zij

hier slechts 10 — 15 duim lang en 0,G — 1,0 duim breed,

daarbij echter lang afloo})end puntig.

De vruchten en zaden van dit geslacht schijnen nog zeer wei-

nig bekend te zijn en ik laat daarom de beschrijving van liet
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vruclitdragend exemplaar volgen, om de voor meer dan 20 jaren

door SciïUT/rEs gegevene meer volledig te maken.

Folia (ipico Imgitcr ai/iiminata 10— 15 poll. long:», 0,0 — l,n jioll. liita;

racemus tennnmlis, hasi foliis nonnullis valde dimiiiiitis brnetealihus invo-

lutus, foliontii' loiigitudincm diiiiidium tantum nttiiigeiis, 5,5 poll. loiigiis,

firraus sublignostts. (in sicco) siibflexuosns ; florcs inferiorcs magni distaii-

tes, superiores confevti; bractcac omnes delapsae niia cinii pedicellis flo-

rum sterilinm; periicclli fnu-tiiuni patcntc>* 0,20 — 0,25 poll. longi , siipr.i

medium nrticuLui ; frtictui baccnti, nunc ylnbosi l-lociihui, inonospermi ,

—

nnnc 2 — 3-lobl, 2 — 3-lo(;ulati, 2 — 3-spermi , pvout loculi bini aut unua

tantum aut nullus sunt aborti ; periearpiuni carnosiim , in sic^-is tenue ru-

fum, externe irregiilariter rugosum; dissepimenta in siccis vulde tenuia

membranacea; semina ex loculorum npice penduia sabglobosa, in 2 — 3-

spermis ad lattts iiiternum ob pressionem cullatcrHlium applanata indeqiie

subtrignna, lutere altero convexo in trispermis diiunetro transversali et

veiticali 0,24 — 0,25-poIlicari; testa teniiissima rubella, nucleo aicte ad-

haercns; albumen copiosum totuni scmcn implens, C:(rtilagincuni , solidum,

(in siccis) gilvum; cnibrvum ad basin .seminis hilo oppositum , teitiani dia;

nicfri seminis partem longum, Icviter curvatnm, apicem versus nttenuatum-

radii'iilii sei'us iiisertioncm fViictiis (iiei; seminis) aut basin fiu<-tus versus

spei'tans.

/
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SPECIERUM PISCIUM MALATJO-MOLUCCENSIUM

IN VOLUMINE VlIIo DIAIUI SOCIETATIS SCIENTIARUM

INDÜ-BATAVAE nESCP.IPTARÜ)!
,

ADJECTIS LOCIS HABITATIONIS.

1. Apogon hvpselonolus Blkr p. 309. Ins. Colii.

2. Scrrauns bontoïdes Blkr p. 405. Ainb.

3. » Iloedtii Dlkr p. 40G. Aiiib.

4. 9 uropliihalimis Rlkr p. 310. Ins. Balii.

5. Mesoprion pomacanllius Blkr p. 407. Anib.

G. Cirrhiles oxycephalus Blkr. p. 408. Aiiib.

7. Datnia cancellaia CV. p. 438. Celebes.

8. Upeneoides moluccensis Blkr p. 409. Amb.

9. Taenianolus triacanlhus Lac. p. 411. Amb.

10. Amphiprioniclithys apislus Blkr p. 173. Cocos.

11. Corvina jubala Dlkr p. 100. Borneo.

12. llinbrina amblycephalus Blkr p. 412. Amb.

13. ScolopsiJes leucotaenioïdes Blkr p. 439. Celebes.

14. Cliaetodon falcuU BI. p. 311. Ins. Balu, Ternnle.

15. » serneion Blkr p. 450. Cocos.

10. » trifascialis QG. p. 313. Ins. Batn.

17. Holacanllius nicobariensis Blkr p. 413. Aoib.

18 y> semicirculalus CV. Blkr =: Chaetodon

inicrolepis Blkr olim p. 414. Amb., Smnafr».

19. » striatus Biipp. r= Uolacanlhiis seinicir-

culatus Blkr olim (nee CV.) p. 414. Banka.

20. Tempheris Schwenkii Blkr p. 314. Ins. Bain.

21. Anabas oligolepis Blkr p. 161. Borneo.

22. Tolyacanthns Ilelfrichii Blkr p. 162. Borneo.

23. Auxis ihynnoïdes Blkr p. 301. Ternate.

24. Decaplerus lajang Blkr p. 303. Ternate.

25. » kurroïdes Blkr p. 420. Amb.



26. Uraspis caran<joïdes Bikr p. 418.

27. Amphacanlhus tetrazona iilkr p. 441.

28. Acaalhurus Rüppellii Bikr p. 451.

29. » velifer Bi. (nee CV. nee Riipp. nee

Bikr olim) Bikr p. 315.

30. Priodon hexacanthus Bikr p. 431.

31. Petroskirles hypselopterus Clkr =: Petroskir-

tes luitratus Bikr olim (nee Riipp.) ^). 423.

32. Salarias arenatus Bikr p. 173.

33. » Uasseltii Bikr p. 174.

34. » phaiosoma Bikr p. 317.

35. Dinematichlhys iluocoeteoïdes Bikr p. 319.

36. Callionyraus ocellalus Pall. p. 4422.

37. Eleolris cyanostigma Bikr p. 452.

38. Gobius decussatus Bikr p. 442.

29. Antennarius Lindgeeeni Bikr p. 192.

40. » moluccensis Bikr p. 424.

41. Plesiops oxycephalus Bikr p. 320.

42. Pseudochromis xanthochir Bikr p. 443.

43. AmphiprioD ephippiuiu BI. Scha. p. 321.

44. Glyphisodon antjerius K. v. H.=iGlyphisodon

biocellatus CV. nn Glyphisodon Ros-

sii Bikr etc. p. 454.

45. » lacrymatus QG. p. 303.

46. Ileliases coeruleus CV. ? ? p. 455.

47. Julis (Halichoeres) phaiotaenia Bikr p. 322.

48. » ( » ) Vrolikii Bikr p. 323.

49. » (Julis) Souleyetii Valenc. p. 176.

50. Gomphosus nielanotus Bikr p. 457.

51. Callyodon hypselosoma Bikr p. 425.

52. Bagrus gulio CV. p. 163.

53. Chaca bankanensis Bl?lr p. 166.

54. Barbus nmblycephalus Bikr p. 166.

55. Harengula hypselosoma Elkr p. 427.

56. Rhoatbus cocosensis Bikr p. 179.

57. » pavo Bikr p. 177.

58. Leptocephalus taenia Less. p. 428.

59. Muraena Agassizi Bikr p. 458.

60. » cancellata Richds. jun? p. 326.

61. » griseobadia Richds. p. 325.

62. » micropoecilus Bikr p. 459.

G3. Tropidichlhys janlhinopterus Bikr p. 429,

Amb.

Celebes.

Cocos.

Ins. Batu.

Ainb.

Amb.

Cocos.

Java, Cocos.

los. Batu.

Ins. Batu.

Amb.

Cocos.

Celebes.

Banka.

Amb.

Ins. Batu.

Celebes.

Ins. Batu.

Ins. Cocos, Suiaalra, Ins.

Batu.

Ternate.

Ins. Cocos.

Ins. Batu.

lus. Batu.

Cocos.

Ins. Cocos.

Amb.

Java, Borneo.

Borneo, Banka.

Borneo.

Amboina.

Cocos.

Cocos.

Amboiaa.

Cocos.

Ins. Batu.

Ins. Batu.

Cocos.

Amb.
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64. Monacanllius cryptotlou Bikr p. 431. Aiub.

65. » curlorhyiiclios Blkr p. -130. Ariib.

6G. Srngaallius br=ichy5oiui Blkr p. 327. Ins. Balu.

67. Solenosloiiia bracliyurus Blkr p. 433. Ainb.

68. Trygon uudulit^i Blkr p. 107. Java, Borueo.
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